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Abstract: Futurum.kom is a collaborative marketing project with the aim of 

strengthening the internal organization of Länsbibliotek Sydost, 

Regionbibliotek Kalmar and the 25 public libraries within the southeast 

region. The project intends to externally build the brands of the public 

libraries in Blekinge, Kalmar and Kronobergs län. This thesis is a study and 

evaluation of the implementation and results of Futurum.kom’s first 

campaign "Låna dig rik" at a public library. The analysis is based on the 

following issues:  

 What goals does the library have with the "Låna dig rik"-campaign. 

 What is the feedback from the staff's experience of the users in terms 

of needs and demands?  

 In which way does the library choose to implement the marketing 

campaign and what role do the users have in this process?  

 What is the internal performance of the library's marketing campaign, 

what was the experience of the staff of the campaign?  

 What is the external result of the library's marketing campaign?  

 

 The method is based on a case study of a single library, with a series of

 interviews and document analysis of written and electronic documents. The

 study reveals that the library`s main experience of the “Låna dig rik”-

 campaign was the marketing event held outside the library premises. By

 going outside the library and presenting themselves in a new situation and

 environment, they created new opportunities to meet the users and to build

 good relationships. The study also discovered that the library sought to

 combine the “Låna dig rik”-campaign with its own marketing strategy.

  

Keywords: marketing, public library, marketing campaign, evaluation, ”Futurum.kom”,

 ”Låna dig rik” 
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1. INLEDNING 
 

”Skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och  

information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla” (Futurum.kom, 2011). 

 

Att marknadsföra folkbibliotek handlar om att nå ut med bibliotekets budskap, vad det 

erbjuder i resurser och service för allmänheten och att vara lyhörd för vad användarna vill ha 

och behöver. ”Vi måste alltså tala om att vi finns och vad vi kan.” menar Helinsky (2006, 

s.12), bibliotekarie och konsult inom marknadsföringsfrågor i Sverige och internationellt, och 

poängterar därmed vikten av att biblioteken blir mer synliga utåt. Helinsky förklarar vidare att 

marknadsföringstanken ska medföras i den dagliga biblioteksverksamheten hela tiden och att 

hela personalen bör vara engagerad. För att på ett samordnat vis kunna integrera 

marknadsföringen i hela biblioteksverksamheten är någon form av marknadsplan nödvändig. 

(s.12f) 

 

Är då biblioteket en så självklar institution i samhället att dess funktion och innehåll kanske 

går många förbi? Samhällsutvecklingen har medfört att biblioteken idag tillhandahåller nya 

resurser och utökad service, exempelvis elektroniska medier, internet och större utbud av 

informationsförmedling via olika databaser. Utvecklingen hos biblioteken och dess utbud är 

mer känd inom vissa målgrupper medan andra behöver få en förnyad eller utökad bild av 

biblioteket. Marknadsföring innebär även att biblioteken måste omvärldsbevaka i större 

utsträckning och tyda nya behovssignaler i samhället samt lyssna på vad användarna, både 

interna och externa, efterfrågar. Biblioteken kan då uppleva marknadsföringen som en positiv 

möjlighet att kunna påverka sin situation menar Helinsky (2006, s.76). Länsbibliotek Sydost 

och Regionbibliotek Kalmar driver under en treårsperiod marknadsföringsprojektet 

Futurum.kom för att framhäva lokalbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  

 

Det är inte enbart allmänheten som folkbibliotek behöver marknadsföra sig till. Politikerna 

behöver ständigt bli påminda om bibliotekets viktiga roll i samhället och behov av 

ekonomiska resurser. Vid starten av marknadsföringskampanjen ”Låna dig rik” i januari 2011 

skrev regiondirektörerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län en debattartikel som 

publicerades i kommunernas dagstidningar där syftet var att rikta sig till politikerna. ”Artikeln 

tar bland annat upp bibliotekets roll för formell och informell utbildning, biblioteket som 

mötesplats och arena, dess roll för bland annat nya svenskar och unga samt vikten av att öka 

den digitala delaktigheten.” (Lundqvist, 2011)  

 

Denna uppsats är en utvärderingsstudie av Futurum.koms delkampanj ”Låna dig rik” med 

fokus på ett mindre kommunbibliotek i sydostregionen. Biblioteket hade år 2010 den högsta 

utlåningsstatistiken i landet i förhållande till kommunstorlek (Biblioteksplan, 2007/2010) och 

i en jämförelse bland liknande mindre kommuner i Sverige satsar biblioteket, enligt Svensk 

Biblioteksförenings rapport från 2009, mest på sin biblioteksverksamhet. Eftersom detta 

mindre kommunbibliotek redan är användarstarkt med stora satsningar vill jag undersöka vad 

marknadsföringskampanjen ”Låna dig rik” har tillfört till biblioteksverksamheten. Syftet med 

uppsatsen är att göra en analys av förväntade resultat av ”Låna dig rik”-kampanjen hos 

biblioteket och om dessa har infriats samt vad lärdomen av kampanjprojektet blivit inför 

kommande marknadsföringsprojekt.  

 



5 

 

1.1. Bakgrund 
För att ge information om bakgrunden till utvärderingsstudien ges här en beskrivning av 

marknadsföringsprojektet Futurum.kom och delkampanjen ”Låna dig rik”, som denna uppsats 

inriktar sig på. Därefter beskrivs det enskilda bibliotek som är den primära verksamheten för 

utvärderingen.   

 

1.1.1. Futurum.kom  
Marknadsföringsprojektet Futurum.kom drivs av Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek 

Kalmar med stöd från Kulturrådet. Samtliga 25 kommunbibliotek i Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län deltar i projektet där syftet är att stärka och lyfta fram bibliotekens 

kompetens, service och innehåll. Futurum står för framtid och kom för kommunikation. Syftet 

är att ”skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och 

information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla” (Futurum.kom, 

Projektdirektiv, 2011). Folkbiblioteket har olika funktioner i samhället och är både 

informations-, kultur- och kunskapscentrum. Målen med projektet är följande: 

 ”Skapa ett gemensamt varumärke för samtliga bibliotek i Kalmar, Kronobergs och 

Blekinge län.  

 Öka intresset för bibliotekens tjänster och service hos allmänheten.  

 Öka beredskapen och kompetensen för extern marknadskommunikation hos all 

bibliotekspersonal i tre län.  

 Skapa ett pilotsamarbete mellan biblioteken i tre län som är av nationellt intresse. 

Projektet ska tjäna som förebild för andra regionsamarbeten.”  

(Futurum.kom, Projektdirektiv, 2011) 

 

Tanken med projektet är att arbeta både internt och externt. Internt för att stärka den inre 

organisationen och hjälpa de bibliotek som inte har formulerat någon egen marknadsplan eller 

är osäkra på hur de ska förhålla sig till sin verksamhet i marknadsföringsfrågan. Detta för att 

de enskilda biblioteken sedan ska kunna motsvara användarnas behov och efterfrågan externt. 

Projektet sträcker sig mellan åren 2010 till 2012. Efter ett förberedande år av projekt på intern 

nivå ska ett antal olika marknadsföringskampanjer, som är riktade externt till olika 

målgrupper, avlösa varandra mellan åren 2011 till 2012. Marknadsföringskampanjerna är 

framtagna i samarbetet med kommunikationsbyrån Kreation reklambyrå i Kalmar. 

(Futurum.kom, Projektdirektiv, 2011) 

 

Varumärket bibliotek är synonymt med den bild och uppfattning allmänheten har av, i det här 

fallet, folkbiblioteket. Bilden av folkbiblioteket har blivit ett varumärke som representerar 

kostnadsfri kunskap, information och service, vilket Futurum.koms marknadsföringsprojekt 

”Låna dig rik” syftar till att lyfta fram (Futurum.kom, 2011). För att visa upp för allmänheten 

vad biblioteket erbjuder av tjänster och resurser samt för att nå ut till nya målgrupper som inte 

besöker biblioteket behöver biblioteket marknadsföra sig och bidrar därigenom även med att 

stärka sitt varumärke.  

 

1.1.2. ”Låna dig rik” 
Startskottet för de externa kampanjerna i Futurum.koms projekt är ”Låna dig rik” som 

startade vecka 3, 2011. Delkampanjen har haft en övergripande karaktär för att efterföljas av 

mer inriktad marknadsföring mot specifika målgrupper. ”Låna dig rik”-kampanjens namn 

syftar till följande: ”På biblioteket räknas inte rikedom i pengar. Men att möta nya världar 
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berikar både dig och andra. Hos oss hittar du mycket mer än böcker - allt från befriande 

tystnad till spännande möten. Och det bästa av allt - vår rikedom är gratis!” (Futurum.kom, 

2011) 

 

1.1.3. Biblioteket 
Biblioteket tillhör ett av sydostregionens mindre kommunbibliotek. År 2010 var 

invånarantalet i kommunen 9 187 (SCB, 2011). Organisationen består av åtta olika enheter 

som lyder under bildningsnämnden, en skol-, fritids- och kulturnämnd, och är uppdelat under 

två olika ledningsgrupper, Bildningscentrum i centrum och Bildningscentrum yttre, vars 

system är gemensamt. Huvudbiblioteket och skolbiblioteket som tillhör kommunens centrala 

grundskola ingår i Bildningscentrum i centrum. De övriga enheterna med de integrerade skol- 

och folkbiblioteken samt filialerna ingår i Bildningscentrum yttre och leds av en områdeschef 

från skolan medan enheterna i Bildningscentrum i centrum leds av kommunbibliotekets chef. 

Personalen på huvudbiblioteket består av bibliotekschef, två bibliotekarier, en 

skolbibliotekarie för den centrala grundskolans bibliotek, en barn- och ungdomsbibliotekarie 

samt tre biblioteksassistenter. Vidare har huvudbiblioteket ett centralt läge och i lokalen 

inryms, förutom avdelningar för olika medier och datorer samt ett särskilt referensrum för 

släkt- och hembygdsforskning, en större öppen avdelning som är avsedd för utställningar, 

arrangemang samt barn- och klassammankomster. (Kommuninformation, 2011, Bibliotekets 

hemsida, 2011 och informant, 2011) 

 

Biblioteket tillhandahåller sedvanliga resurser och service för ett mindre kommunbibliotek. 

Huvudbiblioteket är komplettbibliotek och de övriga kommunenheterna är 

komplementbibliotek med egna anslag. Fjärrlån samt reservationer är gratis. Sydostregionen 

samt folk- och universitetsbiblioteken i hela landet samarbetar med medieutbyten och fria lån 

för användarna, vilket medför att tillgången på medier är stor även om de inte finns just på det 

enskilda biblioteket. (Biblioteksplan, 2007/2010 och Dok. 3, 2011) Enligt Statistiska 

centralbyråns (SCB, 2011) resultatmätning för år 2009 hade biblioteket sammanlagt 88 190 

besökare och 3300 inskrivna låntagare, varav 40 låntagare hade hemsändning av böcker och 

andra medier. Användarresultatet, med ett urval av utlånade medier, var 24 285 utlån av 

skönlitteratur för vuxna, 32 513 utlån av barnböcker, 56 103 utlån av fackböcker, 191 utlån av 

e-böcker. 

 

Utlåningsstatistiken som redovisas i biblioteksplanen (2007/2010) visar 12,0 lån per 

kommuninvånare, då genomsnittet för utlån per kommuninvånare i Sverige ligger på 7,9 är 

resultatet högt. Enligt bibliotekets egna mätningar var utlåningsstatistiken för år 2010 13,3 

och i år, 2011, har det höjts ytterligare till 13,6. Svensk Biblioteksförenings rapport 2009, 

baserad på Statens kulturråds statistik, visar att biblioteket satsar mest på 

biblioteksverksamheten i en jämförelse bland liknande kommuner i länet och i Sverige. 

Biblioteket har högst utlåningsfrekvens i landet bland barnböcker. Det lånas ut 52 barnböcker 

per barn och år jämfört med 19 lån per barn och år generellt i hela landet. (Svensk 

Biblioteksförening, 2011) 

 
1.2. Problemdiskussion 

Biblioteket tillhör de mindre folkbiblioteken i sydostregionen. I den undersökning som gjorts 

för att ge underlag för biblioteksplanen framkom det att marknadsföring av verksamheten och 

vilka tjänster biblioteket tillhandahåller efterfrågas och är viktig för att nå ut till allmänheten, 
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kommunala förvaltningar och företag (Biblioteksplan, 2007/2010). Biblioteket har under cirka 

tio års tid satsat mycket på sin marknadsföring och har därför lyckats implementera detta i sin 

verksamhet, vilket resulterat i en positiv utlåningsstatistik och användarresultat (Svensk 

biblioteksförening, rapport 2009, 2011). Under 2011 års första kvartal satsar de, tillsammans 

med de övriga kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, ytterligare på att 

marknadsföra sig till en bred allmänhet och stärka bilden av biblioteket i den övergripande 

första delkampanjen ”Låna dig rik”.  

 

Vad har samarbetet kring det gemensamma marknadsföringsprojekt, som förenar hela 

sydostregionen, bidragit med för ett av de mindre kommunbiblioteken och dess användare? 

Vad har ”Låna dig rik”-kampanjen bidragit med för biblioteket utöver deras tidigare 

satsningar på sin marknadsföring. Att biblioteket tidigare arbetat mycket med sin 

marknadsföring, med positiv effekt som följd, kan medföra att bibliotekets resultat av 

marknadsföringskampanjens genomförande blir missvisande som generellt exempel för alla 

sydostregionens mindre kommunbibliotek. Men, frånsett detta, är förhoppningen att analysen 

kan framvisa en generell exemplifiering över vad ”Låna dig rik”-kampanjen kan bidra och 

resultera i för mindre kommunbibliotek.   

 
1.3. Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen kring problemet marknadsföringskampanjer 

i en folkbibliotekskontext. Uppsatsens specifika syfte är att undersöka hur Futurum.koms 

marknadsföringskampanj ”Låna dig rik” genomförs i ett mindre kommunbibliotek. Uppsatsen 

utvärderar planering, genomförande och slutresultat för ”Låna dig rik”-kampanjen på ett 

enskilt bibliotek med särskilt fokus på personalens erfarenheter och deras upplevelse av hur 

kampanjen mottogs av användarna.  

 

Analysen genomförs ur ett perspektiv av hur personalen väljer att marknadsföra sitt bibliotek 

till användarna och har utgångspunkt i följande frågeställning: 

1. Vilka mål har biblioteket med ”Låna dig rik”-kampanjen samt vad är personalens 

erfarenhet av användarna vad gäller behov och efterfrågan? 

2. Hur har biblioteket valt att genomföra marknadsföringskampanjen och vilken roll har 

användarna haft i den processen? 

3. Vad är det interna resultatet av bibliotekets marknadsföringskampanj, vad blev 

personalens upplevelse och erfarenhet av kampanjen? 

4. Vad är det externa resultatet av bibliotekets marknadsföringskampanj, uppfylldes 

målsättningarna? 

 
1.4. Avgränsning 
Utvärderingsstudien syftar till att undersöka ett mindre kommunbiblioteks erfarenheter och 

upplevelser av sydostregionens gemensamma marknadsföringskampanj ”Låna dig rik”. Jag 

har valt att anonymisera det kommunbibliotek som studien genomförs på eftersom 

undersökningens syfte inte är att undersöka resultatet hos ett enskilt, specifikt 

kommunbibliotek. Däremot vill jag genom att undersöka ett mindre kommunbibliotek 

framhäva och exemplifiera hur marknadsföringskampanjen fallit ut samt bidragit med för de 

mindre kommunbiblioteken i sydostregionen.  
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Eftersom detta är en undersökning av en enskild marknadsföringskampanj, ”Låna dig rik”, 

begränsas tiden för undersökningsperioden till det första kvartalet av år 2011, då kampanjen 

genomfördes. Då en jämförelse av bibliotekets marknadsföring kommer att genomföras är det 

även relevant att ta del av information från tiden före samt efter ”Låna dig rik”-kampanjen. 

Vidare fokuserar undersökningen på huvudbiblioteket i den utvalda kommunen och 

exkluderar filialbibliotek och integrerade skolbibliotek. Studien påverkas även av 

uppsatsperiodens begränsade arbetstid.  

 

Utvärderingsstudien görs retroaktivt då marknadsföringskampanjen är slutförd, vilket innebär 

att ingen empirisk studie kan genomföras under tiden då kampanjen är aktuell. En 

observationsstudie under kampanjveckan hade möjligen kunnat tillföra intressanta iakttagelser 

och intervjutillfällen med användare.  Istället bygger jag analysen främst på intervjuer av 

utvald personal och ett antal skriftliga samt elektroniska dokument.  

 
1.5. Begreppsdefinitioner 
Användare 

Med användare syftar jag här till en allmänhet som använder eller i framtiden kan komma att 

bruka bibliotekets resurser och service. Användare betyder här personer som är registrerade 

som låntagare i bibliotekets system och som aktivt nyttjar bibliotekets utbud regelbundet eller 

endast någon enstaka gång. Med användare menar jag här även en för biblioteket potentiell 

allmänhet, det vill säga personer som inte är registrerade i bibliotekets system och aldrig 

besökt eller nyttjat bibliotekets service och resurser men som kanske kan komma att bli aktiva 

användare.  

 

Internt och interna resultat 

Internt betyder i denna uppsats det som existerar inom både den egna och inom andra 

biblioteksverksamheter, det vill säga organisationen, personal och kollegor från andra 

biblioteksverksamheter samt läns- och regionbibliotek och kommunledning. Med interna 

resultat syftar jag till inåtriktad kunskap, kompetens och lärdom samt tankar som finns och 

skapats hos biblioteket och dess personal. 

 

Externt och externa resultat  

Begreppet externt står här för en beskrivning av det utomstående, det som existerar utanför 

biblioteksverksamheten. Externa resultat inbegriper det utåtriktade resultat som uppnåtts hos 

bibliotekets användare, allmänheten. I denna uppsats syftar det till att visa hur allmänheten 

har tagit emot bibliotekets marknadsföringskampanj. 

 

Kampanj 

En kampanj innebär en intensiv verksamhet som utspelar sig under en viss tid i avsikt att 

påverka. (NE, 2011)  

 

Marknadsföring 

Det amerikanska marknadsföringssällskapet American Marketing Association (AMA) 

definierar modern marknadsföring enligt följande: ”Marknadsföring är den aktivitet, de 

verktyg och de processer som skapar, kommunicerar, levererar och åstadkommer utbyten som 

i sin tur skapar värde för kunder, klienter, samarbetspartners och samhället i stort.” (Mossberg 

och Sundström, 2011, s.20). Idag betraktas marknadsföring som en aktivitet och fokuserar 
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mycket på värdeskapande processer där även kunderna, förutom företaget, har som uppgift att 

medverka till värdeskapandet. (2011, s.20) 

 

Marknadsföringskanal 

En marknadsföringskanal, eller distributionskanal, kan beskrivas som länken mellan den 

produkt som marknadsförs och mottagaren av marknadsföringsbudskapet, det vill säga 

kunden eller användaren. Exempelvis kan en blogg, hemsida eller dagstidning vara den kanal 

som bär fram budskapet från biblioteket till användaren genom ett inlägg eller en annons. 

(Mossberg och Sundström, 2011, s.334)  

 

Marknadsplan 

Marknadsplanen är tänkt att utgöra en strategisk planering och grundstruktur för att hjälpa 

företag och organisationer att planera, utföra och utvärdera sin marknadsföring både internt 

och externt. (Mossberg och Sundström, 2011, s.358ff) 

 

Sociala medier 

Med sociala medier menas här de aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll, vilket kan användas för socialt umgänge, nyhetsförmedling, 

marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning. Genom sociala medier skapas 

kommunikation och interaktion mellan människor. Blogg är ett slags loggbok och 

informationskanal där inlägg och information presenteras i tidsordning, oftast kan användare 

lämna kommentarer på enskilda inlägg. Facebook är exempel på en kommunikationskanal för 

kontakt- och nätverksbyggande. (NE, 2011 och Carlsson, 2009, s. 154) 

 

Utanför biblioteket 

Med marknadsföring utanför biblioteket menas här all marknadsföring som sker utanför 

bibliotekets lokal. Det kan innefatta affischering, tidningsannonser och artiklar, 

bildspelsvisning, radiosändning, arrangemang och aktiviteter som sker på en annan plats och i 

en annan miljö än bibliotekslokalens. 

 

Utvärderingsstudie 

Utvärdering som begrepp innefattar att undersöka och bedöma hur väl en viss verksamhet 

genomförs och vad aktivitetens resultat och effekter ger. Zetterlund (2004, s.37) beskriver 

utvärderingsstudier som undersökning och bedömning av hur väl ett bestämt program och 

dess delar genomförs och faller ut hos en verksamhet. Vidare beskrivs att en 

utvärderingsstudie är tillbakablickande och fokuserar på händelser som faktiskt har ägt rum 

samt att någon form av systematisk undersökningsmetod tillämpas för analysen. (Zetterlund, 

2004, s.37) 

 

Varumärke 

Ett varumärkes innebörd finns ingjutet inom kunden och allmänheten i form av ett slags 

symbolisk uppfattning som väcker särskilda känslor, sinnesstämningar eller tankar. Ett 

varumärke är skapat för att vara en symbolisk bild av en produkt eller ett företag/organisation 

och skapar därmed en större intern innebörd och process hos kunden/allmänheten än vad 

själva marknadsföringen gör, vilken är en extern och yttre process för att rikta 

uppmärksamhet till och synliggöra produkter. (Shaffer, 2003, s.82f)  
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2. MARKNADSFÖRING AV FOLKBIBLIOTEK 
Marknadsföring handlar om kommunikationen mellan säljare och köpare, sändare och 

mottagare, och är en aktivitet som innebär ett värdeskapande där båda parter har en viktig roll 

att fylla (Mossberg och Sundström, 2011, s. 20). I en serviceverksamhet som folkbiblioteket 

är bemötande och uppvisande av vilka resurser och tjänster som tillhandahålls viktig, att 

informera och tillmötesgå kundens och användarens behov och efterfrågan blir primärt (Roy, 

2003, s. 215f) I detta kapitel beskrivs en kort historik över hur marknadsföring inom 

folkbiblioteksverksamheten vuxit fram och utvecklats. 

 

Det går att påstå att marknadsföring har funnits så länge folkbiblioteken har existerat, det vill 

säga sedan mitten av 1800-talet i USA, och redan under mitten av 1870-talet började 

folkbiblioteken tillämpa marknadsföringstekniker. Det handlade inte bara om hur 

kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren skulle se ut och hur bibliotekets 

resurser på bästa sätt skulle tillhandahållas för samhällsinvånarna, utan även om att använda 

reklam. Under 1920-talet började marknadsföring diskuteras under American Library 

Associations, ALA, konferenser och seminarier. ALA gjorde bland annat en serie broschyrer 

som bibliotekarierna kunde använda för att visa upp bibliotekets tjänster och på 1950-talet 

hjälpte tidskriften National Library Week till att ge nationellt fokus på marknadsföring av 

folkbibliotek och hur dess service skulle bli synlig för allmänheten. (Gupta och Savard, 2010, 

s.3553ff och Roy, 2003, s.215ff) 

 

Att marknadsföra sina produkter och tjänster var länge förknippat med kommersiell 

verksamhet och ansågs inte passa in i icke-vinstdrivande verksamheter som folkbibliotek. 

Philip Kotler har arbetat fram marknadsföringsbegrepp samt definitioner för både 

vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag och organisationer. Idén till att implementera 

marknadsföring i icke-vinstdrivande verksamheter startade med en rad artiklar runt början av 

1970-talet, där Kotler tillsammans med kollegorna Levy, Zaltman och Shapiro argumenterade 

för marknadsföringens betydelse och införande i serviceverksamheter. Kotler menar att vårt 

samhälles ökade utbud har medfört att även icke-vinstdrivande verksamheter måste 

marknadsföra sig för att synas och ha chans att nå ut med sina produkter. Han har utgivit en 

rad grundläggande böcker samt artiklar i ämnet, däribland Strategic marketing for nonprofit 

organizations tillsammans med Andreasen. (Kotler och Andreasen, 1996, s.3f)  

 

I slutet av 1960-talet och början av -70 talet började så inställningen till och 

användningsområdena för marknadsföring av bibliotek förändras (Owens, 2003, s.1f). På 

1970-talet startades ett nyhetsbrev upp som forum för professionen att dela erfarenheter och 

tips från bland annat marknadsföring och 1976 kom kompendiet, GO, PEP, AND POP! 250 

tested ideas for lively libraries. (Roy, 2003, s.218f) Som influenser för marknadsföringen 

inom biblioteks- och informationsverksamheten talar Owens (2003, s.6f) om White House 

Conference on Libraries år 1979, vilken lyfte fram att träna bibliotekarier i marknadsföring, 

samt Weingands Marketing/planning library and information services (1988) och Woods 

Strategic marketing for libraries: A handbook (1988). 

 

Sveriges folkbiblioteksverksamhet har haft bibliotekarien Greta Renborg som den stora 

pionjären inom marknadsföringsområdet. Under mitten av 1900-talet reste Renborg till USA 

och införskaffade kunskap och erfarenhet av deras marknadsföringsstrategier inom 

folkbibliotek. Hem till Sverige kom Renborg med nya och, för sin samtid, kontroversiella 

idéer om hur bibliotekets resurser och service skulle synliggöras samt hur allmänheten skulle 
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bli intresserad av verksamheten. En metod var att biblioteket skulle söka upp användarna ute i 

samhället där de befann sig, vilket visade sig få stort genomslag. Renborg har gett ut en rad 

litteratur om marknadsföring av bibliotek, däribland Det uppsökande biblioteket (1963), Att 

arbeta med bibliotekens PR (1970, 1973) och Bibliotekens PR- och kontaktarbete (1977) samt 

artiklar, däribland i Biblioteket som serviceföretag (1992). (Renborg, 1977, s.7f och 1992, 

s.54) 

 

Folkbiblioteken står idag inför nya och större utmaningar och möjligheter i 

marknadsföringssammanhang. Den teknologiska utvecklingen har medfört nya möjligheter i 

utbudet av service, produkter och kommunikation (Owens, 2003, s.25f). Elektroniska och 

digitala tjänster, som e-böcker, e-tidskrifter och informationssökning via internet och 

databaser. Nya marknadsföringsvägar har uppstått genom bibliotekens webbsidor och sociala 

medier och nätverk där chatt, bloggar och facebook prövas och används för att förbättra 

kommunikationen med användarna och nå ut till nya målgrupper. Marknadsföringen av 

bibliotekariernas kompetensområden till användarna är också en viktig del, vilket 

marknadsföringsprojektet Futurum.kom och ”Låna dig rik” bland annat arbetar med. Dagens 

forskning och debatt inom marknadsföring av biblioteksverksamheter fokuserar mycket på 

professionens kontakt med användarna, kommunikation och bemötande. Ashcroft (2010) 

diskuterar i sin artikel Marketing strategies for visibility bibliotekens krav på att hänga med i 

samma tempo som kommersiella organisationer, trots att de inte har samma ekonomiska 

förutsättningar. Hon visar bland annat hur biblioteken kan marknadsföra sig utan några större 

ekonomiska utgifter genom att hos professionen arbeta med förbättrad kommunikation och 

bemötande mot användarna. Samtidigt kvarstår behovet av att marknadsföra samma områden 

som tidigare, bibliotekets resurser och service, informationsförmedling, biblioteket som 

mötesplats, biblioteket som kulturupplevelse och att höja bibliotekets status. Att bygga 

varumärket folkbibliotek. Härefter följer nu teoretiska perspektiv kring folkbiblioteks 

marknadsföringsprocesser. 
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3. TEORITILLÄMPNING  
De teorier och modeller som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning utgår ifrån en 

indelning av först de marknadsföringsområden som studien struktureras runt med teoretiska 

perspektiv från främst Roy. Därefter framläggs teorier och modeller kring marknadsplanering 

och Kotlers marknadsföringsmix redovisas i korthet och behandlas tillsammans med området 

relationsmarknadsföring, utifrån Grönroos och Gummessons teorier, med stöd av Owens. 

 
3.1. Marknadsföringsområden  
Inom folkbiblioteksverksamheten berör marknadsföring alla de aktiviteter som visar på vilken 

service och vilka resurser som finns tillgängliga för allmänheten. Eftersom det handlar om att 

systematiskt undersöka vad användarna vill ha och behöver involveras planering, mätningar 

och värderingar samt budgetering och utveckling för att på så vis designa samt erbjuda service 

efter de behov som framkommer. Det är svårt att avgränsa bibliotekets service från 

bibliotekets marknadsföring av sitt utbud, det är en del i det koncept som uppvisas. (Roy, 

2003, s.216, 222) Marknadsföring av bibliotekets resurser och service i bibliotekets lokal, vad 

Roy (s.221ff) kallar ”in-house marketing”, informerar och når de aktiva användare som 

känner till och brukar biblioteket. Det handlar ofta om att synliggöra medieutbudet och här 

kan cirkulationsstatistik visa på marknadsföringens effekter. En framgångspoäng är ofta att 

kombinera marknadsföring i och utanför biblioteket genom att arbeta fram specifika program. 

Det är viktigt att vara lyhörd för allmänhetens önskemål och förstå hur olika samhällsgrupper 

i kommunen ser ut. Det kan underlätta för bibliotek att specificera olika användarkategorier 

och därigenom målgruppsanpassa sin marknadsföring. De områden där biblioteket 

traditionellt arbetar med sin marknadsföring är i och utanför bibliotekets lokal, som 

tidningsannonser och att lägga ut information på hemsidan. Implementering av ny teknologi 

medför bland annat nya möjligheter för information och kommunikation för biblioteken, 

menar Owens (2003, s.25f) Ett nytt område kan inkluderas till marknadsföringsområdena med 

de sociala mediernas ökande funktion i samhället.  

 

”Ny kommunikation handlar om att finnas tillgänglig på rätt ställen och vara tillräckligt 

intressant för att bli vald av dem som önskar.” (Carlsson, 2009, s.101) Sociala medier kan 

som informations- och kommunikationsmedel fylla en funktion för att underlätta kontakten 

mellan bibliotek och användare och därmed även förstärka varumärket bibliotek. Det uppstår 

en varumärkeskommunikation genom interaktion mellan avsändaren/biblioteket och 

mottagaren/användaren och även en kommunikationsmöjlighet mellan användare om 

varumärket, vilket kan vidarebefordra varumärkesbudskapet ytterligare. Här är det viktigt för 

avsändaren att vara aktiv, skapa engagemang och uppmuntra interaktionen hos användarna. 

Det handlar om att regelbundet och ofta lägga in tips och ny information, att snabbt svara på 

kommentarer och frågor samt att göra medierna lättåtkomliga och enkla att följa, exempelvis 

genom prenumerationer och nyhetsbrev. Även om det finns kommentarmöjligheter på de 

olika medierna behöver avsaknaden av kommentarer från mottagare inte betyda att de inte är 

intresserade av innehållet. Det är inte ovanligt att mottagare inte kommenterar de sociala 

mediernas inlägg och att skapa och hålla igång bra dialoger kräver mycket tid och 

engagemang. (Carlsson, 2009, s.69, 71, 101,104, 109) 

 

Carlsson (2009, s.73) menar att behållningen av att använda sig av sociala medier i arbetet 

med marknadsföringskampanjer bara framkommer om det görs på ett passande 

tillvägagångssätt, i rätt sammanhang och kombineras med flera olika aktiviteter samt att 
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marknadsföringen samordnas med andra traditionella medier. Inom sociala medier fungerar 

det inte, som inom traditionell, att rikta marknadsföring mot en specifik målgrupp. Det går att 

formulera innehållet till en tänkt målgrupp men det går inte att styra budskapet till en viss 

mottagare eftersom det inom detta medium är mottagaren själv som bestämmer och väljer i 

informationsutbudet. I Boberg och Ragnestams studie ”Att blogga biblioteket.” (2008, s.71f) 

framkommer det att bloggen är ett kommunikationsverktyg som tillåter bibliotekarier att 

kommunicera med sina användare på en mer personlig nivå men de kan inte utvisa om 

bloggen påverkar bibliotekets relation till sina användare. Vidare menar de att många 

bibliotek använder sin blogg för att marknadsföra biblioteket även om få bibliotekarier i 

undersökningen uttrycker det som själva syftet.  

 

”Marketing in public libraries is not only an essential activity but also a vital philosophy of 

professional service” (Roy, 2003, s.215). Marknadsföringen har generellt övergått från att 

verka traditionellt produktinriktad från sändare till mottagare mot att fokusera mer och mer på 

serviceinriktade och värdeskapande processer mellan avsändare och mottagare där 

relationssammanhang poängteras som allt viktigare.  Nedan visas teoretiska aspekter på 

marknadsplanering inom folkbiblioteksverksamheter med särskilt fokus på just service- och 

relationsskapande processer. (Gupta och Savard, 2010, s.3553f) 

 
3.2. Marknadsplanering 
I en marknadsföringsstrategi är själva grunden att arbeta fram en marknadsföringsplan. Planen 

går ut på att det genomförs en analys av organisationens interna och externa miljö, sedan väljs 

samt genomförs en marknadsföringsstrategi där bland annat mål och vad man vill uppnå samt 

genomförande arbetas fram och planeras. Därefter implementeras marknadsföringen i 

verksamheten. Till sist följs det hela upp och utvärderas. Kotler och Andreasen (1996, s.64ff) 

kallar denna grundplan strategisk marknadsföringsplaneringsprocess, SMPP. Ett exempel på 

en metod som kan väljas ut i processen är den så kallade SWOT-analysen, vilken är en 

strategisk analys och omvärldsbevakning av en verksamhets styrkor, svagheter, möjligheter 

samt hot utifrån inre och yttre faktorer i ett nuläges- och framtidsperspektiv. Denna analys kan 

ge en bild över vilka behov som behöver åtgärdas samt vilka mål som ska uppnås inom 

biblioteket. (Caballero, 2003, s.41ff) 

 

Med begreppet ”marknadsmix” har Kotler (1996, s.341ff) blivit både känd och kritiserad, 

vilket är det steg i marknadsföringsstrategin som kallas det taktiska marknadsföringsstadiet. 

Marknadsmixen grundar sig på ett utbyte av tjänster och bygger på de fyra grunddelarna 

produkt, pris, plats och påverkan. Senare har fler punkter tillkommit. Inom 

biblioteksverksamheten förklarar Owens (2003, sid.11ff) punkterna enligt följande: 

 Produkt betyder den service och de resurser som biblioteket erbjuder sina användare. 

 Pris, eller kostnader, handlar om produktens, i det här fallet service och resurser, värde 

i förhållande till användaren och kommunen. 

 Plats är hur bibliotekets utbud av service och resurser är kopplade till användarna, hur 

och var de får del av dem. Det kan exempelvis vara informationssökning via en 

databas på bibliotekets hemsida.  

 Påverkan handlar om kommunikationen kring hur användarna får 

marknadsföringsinformationen och genom vilken marknadsföringskanal 

marknadsföringen når användarna.  

Strategin utgår ifrån kundens behov samt verksamhetens utveckling av strategins olika delar. 



14 

 

De flesta icke-vinstdrivande verksamheterna är inom servicebranschen, (Kotler och 

Andreasen, 1996, s.384) och folkbibliotek tillhör den offentliga serviceverksamheten. Kritik 

som därför riktas mot marknadsmixen är att den är svår att tillämpa inom 

folkbiblioteksverksamheten då den är alltför produktinriktad och har lite relevans till 

servicesammanhang. (Owens, 2003, s.10ff)  

 

Grönroos (1994, s.10) förklarar att marknadsmixen är pedagogisk och enkel att följa, vilket 

också är dess nackdel då det gör strategin för enkelspårig och inte inkluderar den sociala 

processen med alla dess variationer. Begreppet relationsmarknadsföring, som uppkom under 

1980-talet och utvecklades i början av 1990-talet, går ifrån det traditionella tankesättet kring 

marknadsföring som produktinriktad och fokuserar istället mer på serviceperspektivet utifrån 

kommunikation, nätverksbyggande och interaktion mellan avsändare och mottagare i syfte att 

skapa hållbara och beständiga relationer som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Det handlar 

om att både nå nya mottagare och att behålla dem över lång tid. I följande modell beskriver 

Gummesson (1994, s.4f) hur förhållandet mellan marknadsmixen och 

relationsmarknadsföring bör byta fokus i marknadsföringssammanhang. Till vänster visas hur 

marknadsmixen traditionellt används, som den primära grundkärnan, och till höger visas hur 

dess betydelse istället bör byta plats med begreppen relation, nätverk och interaktion som det 

centrala i arbetsprocessen.  

 
  Figur 1. Förhållandet marknadsmix och relationsmarknadsföring (Gummesson, 1994, s. 4) 

 
Relationsmarknadsföring är en ständigt pågående process av att skapa och identifiera nya 

värden med användare för att kunna dela fördelarna och knyta samman värdeskapandet över 

lång tid. Ett viktigt krav för att marknadsföringen ska lyckas är att bibliotekschefen måste tro 

på konceptet och engagera hela biblioteket med dess personal i arbetsprocessen. Modellen har 

därför diskuterats vara användbar och effektiv att tillämpa inom biblioteksverksamheter, 

enligt Owens (2003, s.20f). Vidare menar Owens (s.21, 25) att biblioteken behöver kombinera 

traditionell marknadsförings- och relationsmarknadsföringsstrategi för att uppnå sina 

organisatoriska mål att sätta användarna i fokus eftersom den senare strategin hjälper 

biblioteken att satsa sina resurser på de relationer som är viktiga för att bygga positiva 

förändringar och poängterar att själva arbetsprocessen är minst lika viktig som 

marknadsplanen. Nedan följer en diskussion kring hur uppsatsen är uppbyggd metodiskt. 
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4. METODDISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras uppsatsens val av relevant metod och analysstrategi, fall- och 

utvärderingsstudie, och de utvalda empiriska undersökningsmetoderna intervju och 

dokumentanalys. En genomgång kring hur arbetet med bearbetningen och analysen av det 

empiriska materialet har genomförts redovisas och till sist diskuteras uppsatsens 

förhållningsätt kring forskningsrollen och dess etiska aspekter.   

 

4.1. Fallstudie och utvärderingsstudie 
Då detta är en fallstudie av ett enskilt bibliotek och en särskild marknadsföringskampanj, 

vilken har ägt rum vid en särskild tid före studiens start, kommer en kombination av olika 

metoder att användas för utvärdering, så som intervjumetod av personal samt dokumentanalys 

av skriftliga och elektroniska dokument i form av bland annat biblioteksplan, marknadsplan, 

hemside- och blogginlägg samt övrigt relevant material. Även uppföljningsdata över nya 

låntagare samt utlånings- och besöksstatistik kommer att analyseras då en jämförelse av 

bibliotekets marknadsföringsresultat året före ”Låna dig rik”-kampanjen jämförs med 

resultatet vid samma tid under kampanjen. ”Fallstudier fokuserar på en (eller några få) 

förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för 

händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall” 

(Denscombe, 2009, s.59). Vidare förklarar Denscombe att det genom att undersöka ett enskilt 

fall går att skaffa insikter som kan få vidare konsekvenser, att belysa det generella genom att 

studera det enskilda (2009, s59f). Denna uppsats vill försöka visa hur ”Låna dig rik”-

kampanjen utfallit hos sydostregionens mindre kommunbibliotek genom att utvärdera ett 

enskilt biblioteks erfarenheter och upplevelser. Att då använda sig av flera olika 

forskningsmetoder är en av fallstudiens styrkor då analys genom olika metoder bidrar till flera 

källor (s.71).  

 

Zetterlund (2011, s.9) förklarar i sin första delrapport över utvärderingen av Futurum.kom att 

ett huvudsakligen empiriskt och tolkande arbetssätt används och att få ett rikt underlag i form 

av skriftlig dokumentation och intervjuutsagor eftersträvas. I följande översikt visar 

Zetterlund det underlag av källor och empiriska metoder som utvärderingar av 

marknadsföringsprojekt kan innehålla. 

     
          Figur 2. Översikt över källor och empiriska metoder (Zetterlund, 2011, s.9) 

 

 

Intervjuer   Enkäter   Dokument-analys   Delt. observation 

 
Styrgrupp 

Konsultbyrå 

Beställare, finans 

Lokalar chefer 

Kampanjgrupp 

Personal 

Ev. fokusgrupper, med 

användare 

Blogginlägg, nyhetsbrev etc. 

Uppföljnings-data (utlån) 

Dialogenseminarier, rapporter 

Chefsmöten o dyl 

Konferenser 

Låntagar-register 

Kampanjmaterial o dyl 

Dagspress och övriga medier 
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När det handlar om lokala utvecklingsprojekt identifierar Zetterlund de tre 

utvärderingsstrategierna deltagarninriktad, rationell-administrativ och pragmatisk-politisk. 

Det övergripande perspektivet på utvärderingsstudierna av Futurum.koms ”Låna dig rik”-

kampanj, som genomförs av Linnéuniversitetets Biblioteks- och 

informationsvetenskapsstudenter, är hur ”Låna dig rik”-kampanjen togs emot av användarna 

(Zetterlund, Lägesrapport, 2011). Därmed följer denna utvärderingsstudie den 

deltagarinriktade strategin. Den deltagarinriktade utvärderingen fokuserar lokalt på 

personalens och användarnas upplevelser och erfarenheter av ett specifikt projekt. Enskilda 

händelser som upplevs relevanta lyfts fram och resultatet av projektet ställs emot användarnas 

och/eller personalens krav och behov. (Zetterlund, Delrapport 1, 2011, s.7) 

 

4.1.1. Bearbetning och analys av material 
Utvärderingens genomförande och analys struktureras upp genom en indelning av bibliotekets 

marknadsföring samt förhållningssätt till sin marknadsföring och användarna före, under och 

efter kampanjen, där före kampanjen betyder bibliotekets generella marknadsföring. 

Resultatet analyseras ur internt och externt perspektiv. För ytterligare tolkningsstruktur har 

jag även valt att urskilja och fokusera på fyra olika delområden där biblioteket har möjlighet 

att synas och påverka sin marknadsföring, på det fysiska biblioteket, utanför biblioteket, på 

hemsidan och via sociala medier.  
 
Denscombe (2009, s.369ff) beskriver fem steg i processen att bearbeta och analysera det 

kvalitativa empiriska materialet. Det första steget är att förbereda data, en intervjuguide (se 

bilaga 2 och 3) utformades, genomarbetades och användes som grund vid intervjuerna. En 

checklista (se bilaga 1) utformades för den dokumentanalys av relevant material som 

samlades in från skriftliga samt elektroniska dokument. Därefter följdes steg två, förtrogenhet 

med data, då det insamlade materialet bearbetades och studerades. De skriftliga och 

elektroniska dokumenten bearbetades. Ljudupptagningen av den muntliga intervjun, på drygt 

en timme, och de e-postbaserade intervjuerna skrevs ut och sammanställdes. Enligt steg tre, 

tolkning av data, strukturerades intervju- och dokumentmaterial sedan upp efter de 

tolkningskategorier jag nämner i början av detta delkapitel och analyserades. För att visa att 

forskningens insamlade empiriska material är trovärdigt och sant krävs verifiering av data, det 

fjärde steget. Det handlar här främst om forskningens validitet, om materialet är relevant för 

studien och om det införskaffats genom rätt metod, om forskningens generaliserbarhet eller 

externa validitet, kan resultat förklaras eller förekomma i liknande företeelser, och om 

forskningens objektivitet. Eftersom detta är en fallstudie som grundar sig på flera olika 

metodstudier, som ett antal intervjuer och analys av flera olika dokument samt även viss 

statistik, finns flera olika källor som uppsatsens data grundas på och som därmed stärker dess 

trovärdighet, även materialets avsändare som kommunal verksamhet bedöms som trovärdig 

(2009, s.265f, 301f). När det kommer till att denna utvärderingsstudie ska föregå som en 

exemplifiering för mindre kommunbibliotek generellt går det, i detta fall, att tala om en 

institutionell lokalisering då fallstudien utvärderar en biblioteksverksamhet av den mindre 

kommunbibliotekstypen, vilken kan likställas med andra liknande mindre kommunbibliotek 

(2009, s.68f). Det femte steget som Denscombe (s.386f) beskriver är presentation av data, 

slutsatserna av analysprocessen redovisas på ett selektivt sätt utifrån författarens prioriteringar 

av vilket material och tolkningar som är mest relevant för denna uppsats och med stöd i 

relevanta teoretiska perspektiv. 
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4.1.2. Intervju 
Fyra intervjuer genomförs med bibliotekets personal, inklusive bibliotekschef, vilka har valts 

ut på grunder av att vara särskilt insatta i och intresserade av bibliotekets marknadsföring 

samt hemsida och sociala mediehantering. I texten benämns svarspersonerna genomgående 

som informant, då intervjupersonerna av författaren anses vara jämlika i sin informations- och 

faktaförmedling. Intervjuerna utförs via en längre muntlig intervju på drygt en timme med en 

utvald person i personalen. Efter detta möte väljs ytterligare tre personer ur personalen ut för 

tre e-postbaserade intervjuer, varav ingen ingick i den muntliga intervjun. Svar från e-

postintervjuerna inkom under en period av de fyra efterkommande dagarna efter 

intervjuutskicken.  

 

De två olika intervjuformerna muntlig och datorstödd intervju kan innebära både för- och 

nackdelar var för sig. Den ultimata intervjuformen kvalitets- och validitetsmässigt är det 

muntliga mötet mellan intervjuare och respondent ansikte mot ansikte, en synkron 

intervjumetod. Via det fysiska mötet förmedlas inte bara intervjusvar via direkt 

kommunikation utan även kroppsspråk, minspel, röst- och känslolägen kan registreras och ge 

extra innebörd till svarsinformationen. Det finns även möjlighet att vidareutveckla frågorna 

mer öppet och diskutera ämnet i en vidare bemärkelse vid ett synkront möte. Datorstödda 

intervjuer, som e-post, är däremot en asynkron intervjuform som kan innebära både för- och 

nackdelar för intervjuresultatet. Här går alla former av tolkningar av kropps- och känslolägen 

bort och intervjuaren får inte möjlighet att ställa direkta följdfrågor samt respondenten kan 

heller inte diskutera ämnet med intervjuaren. Resultatet kan innebära risk för feltolkning och 

ger också ett tunnare informations- och analyssvar än vad en muntlig intervju bidrar med men 

ger däremot möjlighet för respondenten att reflektera över frågorna och lämna mer övertänkta 

svar utan direkt tidspress. (Kvale, 2009, s.164ff, 259ff) 

 

4.1.3. Dokumentanalys 
Dokumentanalysen innebär bearbetning av de skriftliga dokument som mottogs vid den 

muntliga intervjun (se Empiriska källor, Dokumentmaterial) samt biblioteksplan och de 

elektroniska dokumenten bibliotekets hemsida och blogg. Detta för att undersöka hur 

marknadsföringen beskrivs i det enskilda bibliotekets ”Låna dig rik”-kampanj. Analysen utgår 

ifrån följande checklista. 

Hur beskriver biblioteket marknadsföringen av ”Låna dig rik”-kampanjen: 

a) På det fysiska biblioteket 

b) Utanför biblioteket  

c) Via hemsidan  

d) Via sociala medier 

  
4.1.4. Teorins tillämpning i analysen 
I diskussionen kring slutsatsen av analysen återknyts uppsatsens resultat till de teoretiska 

perspektiven kring marknadsföringsområden och marknadsplanering. Bibliotekets val att 

marknadsföra sig på de utvalda marknadsföringsområdena det fysiska biblioteket, utanför 

biblioteket, hemsidan och sociala medier analyseras och diskuteras med stöd av redovisade 

konstruktioner i teoritillämpningskapitlet. I teoriavsnittet kring marknadsplanering redogörs 

kortfattat för begreppen marknadsmix och relationsmarknadsföring. Av de fyra P:na i Kotlers 

marknadsmix är det främst produkt och påverkan som är relevant att använda i denna analys. I 

en bibliotekskontext handlar produkt om bibliotekets service och resurser medan påverkan 
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behandlar de kanaler genom vilka biblioteket väljer att marknadsföra sig. Bibliotekets 

marknadsföringsstrategier analyseras och diskuteras med stöd av marknadsmixens och 

relationsmarknadsföringens begrepp och förhållningssätt. 

 

4.2. Forskarens roll och etiska förhållningssätt 
Eftersom uppsatsen är uppbyggd kring kvalitativ forskning och datainsamling läggs en större 

vikt vid forskarens roll i konstruktionen av utvärderingen.  Denscombe (2009, s.323) menar 

att forskaren i en kvalitativ studie utgör en viktig betydelse för karaktären av det material som 

samlas in och för tolkningen av detta, då analysen kan påverkas av forskarens bakgrund, 

värderingar, identitet eller övertygelser. Enligt Denscombe (s.193) måste en samhällsforskare 

följa vissa etiska regler vid insamling av data, i analysprocessen och vid redogörelsen av 

slutsatserna. Forskaren ska respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att 

deltagarna utsätts för lidande genom sin medverkan i projektet och arbeta på ett ärligt vis som 

respekterar deltagarnas integritet. Utifrån dessa riktlinjer förklarar Denscombe (s.195ff) de tre 

grundprinciperna att forskaren är skyldig till att skydda deltagarnas intressen så att inte 

informanternas uppgiftslämning kan skada dem på något vis, forskaren ska hantera och 

bearbeta forskningen öppet och ärligt för att inte skapa falska förespeglingar och oriktiga 

framställningar, deltagarna ska ge sitt uttryckliga samtycke att medverka i projektet. Denna 

uppsats bygger på att arbeta med en anonymiserad biblioteksverksamhet, då det som mindre 

kommunbibliotek ska utgöra exempel inom sydostregionen och inte framvisas specifikt.  

Bibliotekets personal behandlas genomgående anonymt och särskiljs inte genom personnamn 

eller ansvarstitlar då syftet är att analysera bibliotekets förhållningssätt, erfarenheter och 

reflektioner, inte enskilda personers, samt att ingen av informanterna ska kunna urskiljas i sin 

medverkan.   
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5. RESULTAT 
Resultatet av utvärderingsstudiens undersökning redovisas nedan utifrån en indelning av 

bibliotekets generella marknadsföring samt under och efter ”Låna dig rik”-kampanjens 

genomförande på biblioteket. Under rubriken ”Bibliotekets marknadsföring” beskrivs hur 

biblioteket vanligtvis arbetar med sin marknadsföring, före samarbetet med Futurum.koms 

projekt. Här besvaras även frågan om personalens erfarenhet av användarnas behov och 

efterfrågan. I ”’Låna dig rik’-kampanjen” redogörs för bibliotekets målsättning och hur de 

planerade samt genomförde kampanjen för sina kommuninvånare och även användarnas roll i 

den processen. Till sist återfinns en sammanfattning av personalens tankar och reflektioner i 

”Reflektioner efter kampanjen” där frågeställningarna kring det interna och externa resultatet 

framkommer.  

 

5.1. Bibliotekets marknadsföring 
Biblioteket har under de senaste tio åren arbetat mycket med sin marknadsföring och de 

upplever att de arbetar mer och mer inom detta område. Grundläggande för hur biblioteket ska 

marknadsföra sig redogörs och utvärderas i deras mål- och handlingsplan, vilken de tog fram 

2007 och reviderat 2010, och de har även arbetat fram en enklare marknadsplan.  

 

5.1.1. Marknadsplanering 
Utöver mål- och handlingsplanen har biblioteket arbetat fram en enklare marknadsplan där 

den praktiska marknadsföringsstrategin planeras, vilken de diskuterar igenom en gång i 

månaden. ”Vi har haft enklare marknadsplaner men (…) vi har jobbat mer utifrån 

verkligheten…” (Informant, 2011). Eftersom biblioteket arbetar mycket med egna trycksaker 

fokuseras marknadsplanen mycket på annonser som visar vad som händer på biblioteket 

framöver. Under samarbetet med Futurum.kom-projektet tillkommer 

marknadsföringskampanjerna i planeringen. Användarna har ett stort inflytande på inköp och 

bibliotekets mediebestånd, 25 – 30 procent är inköpsförslag från allmänheten 

(Dokumentmaterial, Dok. 3, 2011). En informant menar ”Det tror jag är en bra grej, alltså att 

folk upplever det som en positiv marknadsföring att de har ett inflytande. Vill du ha den här 

så köper vi den, okej.”  

 

Då biblioteket arbetade fram sin mål- och handlingsplan genomförde de 

fokusgruppsintervjuer för att undersöka användarnas behov och efterfrågan. Deltagarna 

bestod av, förutom olika målgrupper inom allmänheten, föreningar och 

handikapporganisationer, näringslivet och kommunala förvaltningar. Biblioteket anser att 

även fokusgruppsintervjuerna var en del i deras marknadsföring. Intervjumötena startade med 

en genomgång av vad biblioteket tillhandahåller och erbjuder för allmänheten och därmed 

marknadsfördes bibliotekets resurser och service till deltagarna, vilka sedan efteråt spred 

informationen vidare. Reaktioner från fokusgruppsdeltagarna var då att de inte kände till 

bibliotekets hela utbud och vad de erbjuder. Enligt en informant var kommentarerna talande 

med ”Har ni så mycket?” och ”Vi hade ingen aning. Det är klart att ni måste marknadsföra det 

här.” Hemsidan poängterades som viktig för tillgänglighet och information och även att det är 

viktigt att biblioteket är ett modernt kommunikationscentrum i kommunen. I bibliotekets egen 

undersökning framkom det tydligt att marknadsföring behövdes och även om de redan arbetat 

med den under en tid så behövdes den förstärkas ytterligare ut mot användarna. Nedan 

redovisas hur biblioteket generellt marknadsför sig på de olika områdena det fysiska 

biblioteket, utanför biblioteket, på hemsidan och via sociala medier. 
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5.1.2. Marknadsföringsområden 
Områdesindelningen för bibliotekets marknadsföring visar följande resultat. På det fysiska 

biblioteket förekommer det en aktiv verksamhet. De anordnar regelbundet program och 

aktiviteter i sin lokal. Varje onsdag har de förlängd öppettid till klockan 21, det så kallade 

GO-ON-sdag. Ibland anordnas då ett särskilt kvällsprogram med exempelvis föreläsningar, 

skrivarcafé, workshop eller filmvisning. På grund av ekonomiska begränsningar blir det mest 

lokala arrangemang, utifrån vad som händer i kommunen med allt från lokal litteratur till 

slöjdcaféer. Varje vår arrangeras ett större författarbesök.  

 

Bibliotekspersonalens reflektioner kring marknadsföring på det fysiska biblioteket handlar om 

reklammaterial som affischer, flyers och skyltning om bibliotekets verksamheter eftersom de 

arbetar mycket med det och vet att användarna uppmärksammar materialet och informationen 

som finns på dem. Nackdelen som framkom är att de endast når dem som redan besöker och 

använder biblioteket men även att marknadsföringen till dem är en del som är viktig och inte 

får glömmas bort. 

 

Utanför biblioteket arbetar de mycket med att marknadsföra sig via affischering och 

pressmeddelanden samt annonsering i den lokala gratistidningen en gång i månaden. 

Biblioteket tror på den lokala gratistidningen som en bra marknadsföringskanal för en bred 

allmänhet i kommunen och resonerar följande kring hur de gör för att nå de som inte besöker 

biblioteket: 

 
”Och jag har också funderat på det att i en liten kommun så kan man rikta sig bredare för att 

då ser alla det. Alla läser den här, det är en gratistidning, (…) politikerna läser den, alla 

läser den. Sen brukar vi ju liksom skriva om vad vi har på gång och ibland litegrann om vad 

vi har för nya medier och om det är någon annan nyhet, ibland kan det vara någon ny 

databas eller någon ny tidskrift eller något sånt där.” (Informant, 2011) 

 

På frågan om vad personalen anser om marknadsföring utanför biblioteket går tankarna kring 

att det är mycket viktigt att synas utanför bibliotekets väggar och i samhället där folk rör sig. 

Det ska vara affischer överallt, bioreklam samt reportage och pressmeddelanden i tidningarna. 

Lokalpressen framhävs som att nog vara deras absolut viktigaste marknadsföringskanal. En 

informant säger ”Jag kommer ofta i kontakt med personal inom omsorgen (jag är bl a 

särskilda tjänster-bibliotekarie) och att i sådana sammanhang berätta om biblioteket ger ofta 

mycket”.  

 

Hemsidan började biblioteket arbeta med att förnya runt år 2000, vilken då fanns under ett 

webbhotell. De upplever att de då kunde arbeta mer fritt med hemsidan än vad de kan idag. 

Nu lyder kommunbibliotekens hemsidor under kommunledningen, vilket medför vissa 

begränsningar. Biblioteket anser att de arbetar ganska mycket med sin hemsida idag. De 

lägger upp ny information och uppdateringar samt arbetar med 24-timmarsbiblioteket.  

 

Bland bibliotekspersonalen var det allmänna resonemanget kring hemsidan som 

marknadsföringskanal positiv. De menar att det är en nödvändig och bra kanal dit fler och fler 

söker sig, även om det är svårt att mäta dess besöksstatistik. Arbetet med att få användare att 

hitta till sidan pågår kontinuerligt och det framförs att det är viktigt att den är bra, aktuell och 

uppdaterad.  
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Sociala medier som biblioteket använder sig av idag är en biblioteksblogg där de regelbundet 

ger boktips och informerar om nya medier samt om olika verksamheter som sker på 

biblioteket. Bloggen ses av personalen som ett trögt medie där det inte är många läsare. Den 

anses i sin nuvarande placering, länkad till hemsidan, även vara svår att söka upp. Det krävs 

ett särskilt intresse för att vilja söka upp och läsa den. Underhållet av de sociala medierna är 

mycket beroende av tillgång till resurser och intresserad personal. Funderingar finns kring att 

starta upp en facebook-sida och länka bloggen dit för att lättare kunna marknadsföra bloggen 

samt göra den tillgängligare. Men beslut om regelverk och dylikt krävs från 

kommunledningen och en diskussion förs i nuläget. Framtida planer finns även på att starta 

upp ett nyhetsbrev. 

 

På frågan om vad personalen anser och tänker kring sociala medier och blogg som 

marknadsföringskanal är det en informant som är positiv och menar att många finns på de 

sociala medierna och tar del av sin information den vägen så det bör biblioteket ha medan en 

annan informant anser detta som tveksamt men att det också ska med. Ytterligare en 

informant menar att deras blogg, där de ger boktips och skriver om vad som händer på 

biblioteket, inte har fått det genomslag de hoppats på. Besökarna är i genomsnitt 10 stycken 

per dag och respondenten menar att det troligen är samma besökare som återkommer, ”…så 

jag tror inte riktigt på den som marknadsföringskanal längre. Då måste först bloggen 

marknadsföras mycket mer, innan den kan bli en marknadsföringskanal att räkna med. 

Facebook är säkert bättre och mer effektivare för att marknadsföra oss…”  

 

5.1.3. ”… men vi hinner inte göra saker som inte lever vidare.” 
Till bibliotekets generella marknadsföring har de även sedan tidigare tagit fram en egen layout 

som de använt sig av i flera år. Det är ett vit och grårandigt mönster som återkommer på 

trycksaker, hemsidan och på olika delar av inredningen i biblioteket. De har även tagit fram 

en egen logotyp. De menar att en återkommande design och logotyp som förknippas med 

biblioteket och bildar en igenkänningsfaktor är positivt för bibliotekets marknadsföring. Vid 

de tillfällen då informatörer haft idéer om att ändra designen har dessa förslag inte tagits väl 

emot. Biblioteket beskriver även vikten av att paketera budskap för att de ska lyftas upp och 

bli viktiga. Det handlar om att se hur fler saker hänger ihop för att göra det intressantare så att 

det syns, att marknadsföra rätt sak till rätt målgrupp på rätt sätt. Att inte enbart göra ett 

arrangemang utan ett helt koncept för en utsedd intressegrupp, som att ge användaren en liten 

present uttrycker en informant. Vilken vidare förklarar ”… men vi hinner inte göra saker som 

inte lever vidare.”, och tänker då på att marknadsföringen ska vara hållbar i längden.  

 
5.2. ”Låna dig rik”-kampanjen 
Nedan följer resultatet av bibliotekets interna samarbete i Futurum.kom projektet och 

bibliotekets egen målsättning och planering kring ”Låna dig rik”-kampanjen samt hur de 

valde att genomföra kampanjen inom de olika marknadsföringsområdena. Resultatet visar att 

även ett parallellt marknadsföringsprojekt genomfördes.  

 

5.2.1. Samarbetet  
Anlitandet av en professionell reklambyrå och att bli delaktiga i en gemensam layout som 

synliggjorde hela syostregionens kommunbibliotek tillsammans upplevdes som positivt. Även 

om biblioteket redan hade arbetat fram kommunbibliotekets generella layout utifrån sin egen 

kompetens var det uppskattat att få professionellt stöd och personalen fick möjlighet att ta in 
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ny kunskap inom området. Det blev en kvalitetshöjning av biblioteket som varumärke, en 

”upphottning av biblioteken” blev möjlig som en informant uttrycker det. De olika 

kommunbiblioteken hade fått arbeta med att ta fram värdeord och formulera en slogan som 

skulle representera marknadsföringsprojektet, vilka sedan reklambyrån skulle gå igenom för 

att plocka ut det de tyckte passade bäst. En informant berättar, 

 
”Vi hade skickat in förslag på sloganord, eller värdeord och vi hade också skickat in någon 

slogan som var lite vad vi förknippade med och så. Men sen var det Kreation som bara 

lämnade ett förslag, vilket faktiskt var rätt smart. Ha, här är det liksom. Take it or leave it. 

Det blev diskussion men sen släppte vi det. Ja, det blir bra, det tar vi.” 

 

För övrigt uttrycker sig personalen positivt till ”Låna dig riks” slogan och menar att 

affischerna stack ut och syntes rejält, vilket var bra.  

 

5.2.2. Marknadsplanering 
De mål biblioteket satte upp för den övergripande ”Låna dig rik”-kampanjen handlade om vad 

de, som enskilt kommunbibliotek, ville uppnå med kampanjen och hur de skulle förhålla sig 

till det gemensamma varumärke Futurum.kom tagit fram för att stärka folkbiblioteken i 

sydost. Under ett möte diskuterade personalen igenom tankar och förhållningssätt kring vad 

de ville att biblioteket skulle uppnå med marknadsföringskampanjen. De resonerade kring hur 

just deras bibliotek skulle förhålla sig till sloganen och loggan ”Låna dig rik”, vilken de 

menade kunde uppfattas som kontroversiell. Några av de tankar och idéer som formulerades 

var att man fokuserar på andra värden än det materiella, upplev hela världen utan kostnad 

genom berättelser och information, Gratis – inte värt något?, vi står för ett värde – biblioteket, 

återbrukstanke – gemensamma värden, lämna tillbaka lånet – ha upplevelsen kvar, motkraft 

mot rasism – humant samhälle, öka medvetenheten, för alla? Utveckling mot pluralistiskt 

bibliotek och öppet bibliotek. (Dokumentmaterial, Dok. 4, 2011) 

 

En enklare marknadsplan (Dokumentmaterial, Dok. 5, 2011) för hur det enskilda 

kommunbiblioteket skulle genomföra Futurum.koms gemensamma ”Låna dig rik”-

kampanjvecka 3, 2011, arbetades fram. Marknadsplanen innehåller en halv A4-sidas riktlinjer 

för bland annat planeringsuppgifter och aktiviteter som ska genomföras, strukturerade i 

punktform. Då biblioteket kommit in i planeringsarbetet av kampanjen framkom det tankar 

om att vilja genomföra oväntade saker och att nå utanför ”huset”, det vill säga utanför själva 

bibliotekslokalen, och riktlinjer för detta utförande togs då även fram. Nedan följer en 

sammanfattande redogörelse för hur biblioteket genomförde ”Låna dig rik”-kampanjen inom 

de olika områdena det fysiska biblioteket, utanför biblioteket, på hemsidan och via sociala 

medier. 

 

5.2.3. Marknadsföringsområden 
Områdesindelningen för bibliotekets marknadsföring under ”Låna dig rik”-kampanjen visar 

följande: 

På biblioteket införskaffades en ny monitor där det bildspel som var gemensamt för hela 

sydostregionen visades. Bildspelet visades även på hemsidan och på den lokala biografen. 

Under kampanjveckan bar personalen knappar med texten och symbolen ”Låna dig rik”, dessa 

delades även ut till besökare. I receptionen och informationsdisken fanns flyers och 

informationsblad och det fanns ”Låna dig rik”-affischer i lokalen. Det delades ut gratis 

tygkassar och bokmärken. 
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Utanför biblioteket, runt om i staden distribuerades ”Låna dig rik”-affischer och sattes upp. På 

den lokala biografen visades ”Låna dig riks” bildspel under reklamvisningen och bildspelet 

fortsätter sedan visas under hela våren. Pressmeddelanden om själva kampanjen tillsammans 

med annonser om bibliotekets lokala kampanjsatsning sänds ut till kommunens lokaltidningar. 

Under lördagen vecka 3, mellan klockan 10 till 13, placerade sig bibliotekspersonal på det 

centrala torget med ett inköpt tält, vilket biblioteket bestämde sig för att köpa istället för att 

hyra eftersom de ville ha framförhållning för fler liknande arrangemang. Tältet hade inretts 

med bord, stolar, en dator, böcker, trasmattor på marken och fikatillbehör samt en rollup, 

affischer, flyers, knappar och ballonger med ”Låna dig rik”- loggan och budskapet utanför 

tältet. I tältet finns information om bibliotekets tjänster, utställning av olika medier, dator med 

internetuppkoppling för visning av 24-timmarsbiblioteket, katalogen och olika resurser som 

tillhandahålls via internet samt sökhjälpsinformation av personal. Personalen genomförde 

boklotteri och delade, förutom ”Låna dig riks” ballonger och knappar, ut informationsblad om 

bibliotekets tjänster, gratis tygkassar och fika. Det fanns möjlighet att registrera lånekort till 

nya låntagare och de låntagare som hade förseningsavgifter kunde få dessa borttagna. De 

delade även ut värdekuponger med ”Låna en DVD gratis”, vilket hänvisade till att låna DVD-

film på biblioteket. Detta visade sig bli en succé, många besökare uttryckte, enligt en 

informant, att de inte visste om att biblioteket lånar ut filmer.  

 

Under kampanjlördagen deltog all bibliotekspersonal, två befann sig på biblioteket som också 

hade öppet. En informant beskriver att det kändes som en truppförflyttning, det var mycket 

som skulle förflyttas men att det var en positiv upplevelse, ”Det var väldigt roligt alltså (…) 

det var kallt som sjutton men solen tittade fram ibland.” Personalen minglade i och utanför 

tältet och förde dialoger kring bibliotekets betydelse och synpunkter på begreppet ”Låna dig 

rik”. De upplevde att de inte mottog så många reaktioner på begreppet ”Låna dig rik” som de 

hade förväntat sig. En informant säger, ”Det satte sig förvånansvärt snabbt. (…) Jag hade 

förväntat mig mer, alltså negativt. (…) Vi har väldigt positiva låntagare där ute.” Spontan 

respons som biblioteket uppfattat från allmänheten är att kampanjen blivit en ”snackis” ute 

bland folk. Människor uppmärksammade bibliotekets marknadsföring, ute i kommunen och i 

tidningarna, och pratade om det med varandra. ”Jag tror de tyckte att det var roligt att vi 

gjorde någonting utanför, här ute.”, kommenterar en informant och syftar till 

kampanjlördagen på torget.  

 

Måndagen efter kampanjlördagen på torget har länets dagstidning en artikel om händelsen på 

tidningens lokala kommunsida. Rubriken lyder ”Biblioteket visade upp sig” med underrubrik 

”Förbipasserande bjöds på kaffe. ’Vi vill synas, och berätta för folk att vi finns’.” En bild 

visar två kommuninvånare, med varsin kaffemugg i händerna, införlivade i en dialog med 

bibliotekschefen, som bär en ”Låna dig rik”-knapp och har en stor bunt informationsblad i 

handen. I ett hörn syns även ett bokställ med böcker. I artikeln benämns kampanjlördagen 

som ”tältdagen” och i texten förklaras vad biblioteket ville få ut av vistelsen på torget med 

information om bibliotekets service och resurser, ”Vi vill synas, och berätta för folk att vi 

finns. På det här sättet kan folk som rör sig ute i samhället också få ett ansikte på oss som 

jobbar i biblioteket”.  

 

På hemsidan fanns ett bildspel upplagt, gemensamt för hela sydostregionen, under de veckor 

som ”Låna dig rik”-kampanjen var aktuell. Även följande text förekom. (Layouten som visas 

här överensstämmer inte med hemsidans.) 
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”LÅNA DIG RIK PÅ (…) BIBLIOTEK!  
På biblioteket räknas inte rikedom i pengar. Men att möta  

nya världar berikar både dig och andra. Under 2011-2012   

deltar vi i en stor kampanj tillsammans med de 25  

kommunbiblioteken i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län  

samt de två regionbiblioteken i Kalmar och sydost. Syftet  

med kampanjen är att stärka bilden av biblioteken och visa  

den bredd av tjänster som vi erbjuder. 

Läs mer om kampanjen här.” (Länk till Futurum.kom, förf. anmärkning) 
 

Figur 3. ”Låna dig rik”, hemsidan (Bibliotekets hemsida, 2011)  

 

 

Sociala medier som förekom i marknadsföringen var bibliotekets bloggfunktion då bloggen är 

det enda sociala medie biblioteket använder sig av i nuläget. Följande inlägg är inlagt i 

biblioteksbloggen den 21 januari, 2011, postat i kategorin ”Arrangemang och utställningar”. 

 

”Låna dig rik på (…) bibliotek 

 

På biblioteket räknas inte rikedom i pengar. Men att möta nya världar berikar både dig och 

andra. På lördag 22 januari finns vi på torget klockan 10-13 och visar och berättar vad vi kan 

erbjuda. Vi ses!”  

 
Figur 4. ”Låna dig rik”, bloggen (Bibliotekets blogg, 2011) 

 

Det finns möjlighet för användare att lämna kommentarer på bloggen, inga kommentarer är 

dock inlagda till just detta inlägg. 

 

5.2.4. Parallellt projekt 
Samtidigt som biblioteket arbetade med marknadsföringskampanjen ”Låna dig rik” startade 

de parallellt upp ett annat marknadsföringstema, vilket de förutom på det fysiska biblioteket 

även hade med på kampanjlördagen på torget. Det handlar om ett nytt projekt som enbart är 

utformat kring deras egen kommun och bibliotek. Temat är lokal litteratur med lokala 

författare och litteratur med anknytning till kommunen. Detta var tänkt som ett långtgående 

projekt som åtminstone forstskred under hela våren, möjligen längre. 

 

http://www.lanadigrik.se/
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5.3. Reflektioner efter kampanjen 
 

”Jag är ju fortfarande imponerad av att vi köpte det här budskapet, att vi köpte idén till 

just det här. För det kändes ju ganska kontroversiellt när det kom. Det är ju sådana där 

sms-lån och sånt där. Men jag tyckte nog att det tog inte så lång stund förrän vi faktiskt 

tyckte att -ja, men det är nog rätt bra. Och sen hoppas jag att kampanjen kunde fortsätta 

att vara kanske lite provocerande.” (Informant, 2011) 

 

5.3.1. Samarbetet 
Det gemensamma samarbetet i sydostregionen, att alla kommunbiblioteken genomförde 

samma kampanj samtidigt och att det leder till att biblioteken blir synliggjorda tillsammans 

upplevdes som mycket positivt och stärkande. Detta dels för att det ger större genomslag då 

den riktar sig både internt och externt, dels för att ekonomin blir större och för att all personal 

känner sig delaktig och svarar upp mot löftet. ”Och det är ju alltid bra att man känner att man 

är en del i en rörelse, då är det lättare att man faktiskt gör någonting också.”, menar en 

informant.  

 

Kontaktnätet upplevs som större och bättre i och med Futurum.koms möten och olika former 

av seminarier kring planeringen av projektet då personal från olika kommunbibliotek möts 

och diskuterat samt bollat idéer, synpunkter och erfarenheter mellan sig. De gemensamma 

målen för de olika kluster/delkampanjerna har formulerats och planerats. Olika kommuners 

bibliotekschefer har bildat styrgrupper där de bollat idéer och genomgått kompetens- och 

ledarutveckling. Det upplevs ha medfört ett utökat gemensamt synsätt, vilket dock även 

upplevs kan utvecklas ännu bättre. Ett större internt nätverk mellan kommunbiblioteken med 

kommunikation om vad som är på gång och information har bildats. ”Ja, lite så där små 

klustergrupper i klusterkampanjen för att informera om det informella, kan man nog påstå att 

det finns.”, förklarar en informant. Sedan tidigare har det enskilda biblioteket ett eget nätverk 

med två andra närliggande mindre kommunbibliotek för utbyte av idéer och erfarenheter. En 

informant vågar vara kritisk mot läns- och regionbibliotekens satsningar på 

marknadsföringsprojekt och menar att det är bra med marknadsföringskampanjer men att de 

istället borde arbeta med nya, kreativa läsprojekt tillsammans med läns- och regionbiblioteket. 

”Jag tror att det mer skulle visa upp värdet med bibliotek och vårt innehåll och därigenom 

skulle biblioteken marknadsföras bättre på sikt.” 

 

5.3.2. Marknadsplanering 
Biblioteket menar att kombinationen av att hålla fast vid sin egen marknadsföring och att 

plussa på med Futurum.koms kampanjer ger en positiv implementering till deras egen 

planering. En informant resonerar kring hur bibliotek ska höja sina utlåningssiffror utöver 

normalnivån:  

 
”…och där tror jag också det är en grej att om man har normalutlån per invånare i en 

kommun då tror jag att man vänder sig till normalanvändaren, alltså de redan initierade. 

Men vill man ha högre utlåningssiffror så tror jag att man måste vidga, vidga liksom 

verksamheten till att det ska bli intressant för fler. Det är egentligen det enda sättet och det 

är rätt självklart. Och jag tror dessutom att det är viktigt att man talar om vad vi har och vad 

vi kan och så.” 

 

Internt, på det enskilda biblioteket, har personalens diskussion gällande uppdraget och målen 

kring verksamheten generellt upplevts som bra. En reflektion i efterhand är att det hade varit 
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bättre om den interna formuleringen, det enskilda bibliotekets uppdrag och mål, hade 

utformats först, före kampanjen hade dragit igång. Nu har planeringsarbetet skett parallellt 

med själva genomförandet under den tidsperiod som fanns för Futurum.koms delprojekt 

”Låna dig rik”. ”Även om man låg lite innan i planeringen så körde vi mycket parallellt och 

man hade kanske vunnit på att först köra det interna och sen gått ut med den externa 

marknadsföringen.”, förklarar en informant. När det handlar om bibliotekets arbete med 

marknadsföringsprojekt poängterar en informant vikten av att hålla fast vid temat hela tiden 

och vara konsekvent, ”… vi måste lära oss Låna dig riks innehåll hela tiden. Annars tror jag 

man laddar ur det ganska så snabbt.  Så biblioteken har gjort med detta varje dag egentligen, 

inte bara under kampanjerna…”. 

 

”Låna dig rik”-projektet har bidragit till en ökad reflektion kring att det är bra att 

målgruppsanpassa marknadsföringen. Tidigare arbetade inte biblioteket målgruppsinriktat 

med sin marknadsföring i någon större utsträckning, utan riktade sig mer till en bred 

allmänhet. Genom samarbetet med Futurum.kom fick de möjlighet att fokusera på arbetet mot 

en särskild inriktning. Eftersom ”Låna dig riks” delkampanj riktade sig mot en bredare 

allmänhet var tanken med målgruppsinriktningen främst tänkt till de efterkommande 

delkampanjerna. Biblioteket hade redan tidigare planer på att uppmärksamma skönlitteraturen 

mer än vad de gjort tidigare, bibliotekets blogg ger regelbundet boktips, de har ett bokcafé och 

en bokcirkel, vilken anordnas en gång i månaden. Deras tankar sammanfaller väl med ”Låna 

dig riks” efterföljande delkampanj ”Bokälskaren”. Här menar de att ”Bokälskaren” kommer 

in som en kampanj där de får hjälp att komma igång med att satsa på en särskild målgrupp 

och att det är en marknadsföring som de hoppas ska återkomma och leva vidare.  

 

5.3.3. Marknadsföringsområden 
När det kommer till personalens reflektioner kring marknadsföringen inom de olika områdena 

på det fysiska biblioteket, utanför biblioteket, på hemsidan eller via sociala medier är alla 

intervjupersonerna överens om att de inte har förändrats efter ”Låna dig rik”-kampanjens 

genomförande. Någon menar att det kanske redan är införlivat och därför inte går att urskilja 

nu i efterhand. 
 

5.3.4. ”En del ser nog på biblioteket med nya ögon.” 
Bibliotekspersonalen hade överlag positiva erfarenheter av hur de uppfattade att användarna 

och allmänheten tog emot ”Låna dig rik”-kampanjen. De upplevde att uppmärksamheten 

kring biblioteket ökade. ”En del ser nog på biblioteket med nya ögon.”, menar en informant. 

Kampanjlördagen då biblioteket befann sig på torget och blev synligt i ett nytt sammanhang 

upplevdes som mycket genomslagskraftigt, både för personalen själva och för att få 

uppmärksamhet hos allmänheten. Det krävs ett okonventionellt förhållningssätt för att 

genomföra nya marknadsföringsstrategier som att placera sig på det centrala torget mitt på en 

lördag. ”Jag tror att på nåt sätt så visar man ett förhållningssätt, att vi är inte farliga. Vi kan gå 

utanför biblioteket.”, säger en informant och menar att det kan vara ett bra sätt att nå 

medelpubliken. Någon nämner sin upplevelse av att en person reagerade negativt och 

provocerades av ”Låna dig rik”-budskapet men att det annars var positiv respons från de allra 

flesta. Det var ett tillfälle för kontakt med både nya och redan aktiva biblioteksbesökare och 

för att få ta del av användarnas reflektioner kring biblioteksverksamheten. ”… alla förväntar 

sig att det ska kosta (kaffe, lotter, ballonger, filmkupong), så det var ett bra och överraskande 

sätt att visa att bibliotekets utbud är gratis och att det finns något för alla.”, resonerar en 
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informant medan en annan säger, ”Vi mötte som sagt några nya användare när vi var på torget 

och det var nog det oväntade i att finna oss just där, utanför biblioteket, som fick dem att få 

upp ögonen för oss, men om de har besökt oss efter det vet jag inte.”. 

 

Under Futurum.koms gemensamma mätperiod för ”Låna dig rik”-kampanjen, i februari 

månad 2011, ökande biblioteket varken antal utlån, 9 769 stycken, eller nya låntagare, 20 

stycken, utan minskade snarare lite jämfört med samma period 2010, då utlånen var 10 398 

och nya låntagare var 25. Antalet besökare på huvudbiblioteket ökade däremot med 704 

besökare under februari 2011 till 5 438, året innan var siffran 4 734. (Dokumentmaterial, Dok. 

6, 2011) Biblioteket kommenterar detta resultat med att de tror att de marknadsfört sig så 

länge att det inte går att dra några slutsatser av vad just denna statistik säger om kampanjens 

resultat då det snarare kommer att visa sig på sikt fram över. Personalen anser att det är svårt 

att avgöra om kampanjveckan ledde till varaktiga nya användare. Någon nämner att 

kupongerna med erbjudande att låna gratis DVD-film troligen lockade en del och att 

biblioteket syntes i tidningen var viktigt samt att det var en styrka att kampajen fanns 

samtidigt i flera kommuner på grund av igenkänningsfaktorn. Bibliotekets vistelse ute på 

torget blev, enligt personalen, en ”snackis” bland folk. Ett marknadsföringsfenomen där 

information och nyheter sprids mun till mun, exempelvis på arbetsplatser. Resultatet syns då 

inte direkt utan kommer efterhand framöver i tiden. Det nämns även som osäkert att veta 

något om hur användarna tog emot de övriga delarna av kampanjen eftersom personalen inte 

har haft möjlighet att ta del av detta på samma sätt som då de var ute på torget och fick direkt 

respons. Tveksamheten kring om kampanjen verkligen har resulterat i fler regelbundna 

biblioteksbesökare är stor. En informant menar, ”De som redan använder oss kanske använder 

oss ännu mer, men några helt nya biblioteksanvändare tror jag inte vi har fått.”  

 

Reflektionen kring vad ”Låna dig rik”-kampanjen har betytt för bibliotekspersonalen och 

deras syn på användarna (både aktiva och icke aktiva) visar ett varierat resultat. Någon tycker 

att ”Alla är potentiella användare” medan någon menar att kampanjen inte lett till något nytt 

som informanten inte redan visste och därför inte betytt så mycket för informanten och dess 

syn på användarna. Ytterligare en informant förklarar att kampanjen gett en möjlighet att 

arbeta aktivt med marknadsföring till användarna och förverkliga det man kanske funderat på 

tidigare, ”Det finns mycket, mycket mer vi kunde göra men vi får ta lite i taget.” 
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6. DISKUSSION  
Den här uppsatsen handlar om hur ett mindre enskilt kommunbibliotek väljer att 

marknadsföra sig under Futurum.koms marknadsföringskampanj ”Låna dig rik”, gemensam 

för hela sydostregionen. Nedan redovisas slutsatserna av uppsatsens resultat indelade efter de 

interna och externa frågeställningarna med stöd av teoretiska perspektiv. Under rubriken 

”Konsten att ingå i ett större sammanhang utan att tappa bort sig själv” diskuteras det interna 

resultatet av ”Låna dig rik”-kampanjen på biblioteket och vad personalens upplevelse och 

erfarenhet av marknadsföringsprojektet blev. Rubriken ”’Vi måste göra det oväntade och vi 

måste ut i ’verkligheten’” behandlar slutsatsen kring frågeställningen om det externa resultatet 

av bibliotekets marknadsföringskampanj och om målsättningarna uppfylldes. Här diskuteras 

bibliotekets förhållningssätt till användarna och personalens upplevelse och erfarenhet av 

”Låna dig rik”-kampanjen ur ett användarinriktat perspektiv.  

 

6.1. Konsten att ingå i ett större sammanhang utan att tappa bort  
         sig själv 
Bibliotekets styrka är att de redan formulerat sin marknadsplanering med mål och 

handlingsplan och har arbetat med marknadsföringen av kommunbiblioteket en längre tid. 

Därför var de redan klara med den delen då Futurum.koms projekt startade. Detta medförde 

att biblioteket gick in i projektet med en stabil marknadsföringsgrund i sin egen verksamhet, 

en vilja att utveckla sin kompetens inom detta område ytterligare och utveckla det interna 

kontaktnätet mellan sydostregionens kommunbibliotek.  

 

Det utökade samarbetet och nätverksskapandet mellan kommunbiblioteken i sydostregionen 

erfars som positivt och stärkande för det enskilda biblioteket. Att som ett mindre 

kommunbibliotek få samverka i ett större sammanhang och känna stöd i att alla genomför 

samma marknadsföringskampanj samtidigt medförde att biblioteket kunde bolla idéer och 

erfarenheter med andra bibliotek. Samverkan och delaktighet i ett större projektsammanhang 

hjälper till att föra arbetet framåt och att planerna verkligen blir genomförda. 

Marknadsföringsstrategier som kan verka svåra eller provocerande att genomföra blir helt 

enkelt lättare att få igång i en liten kommun om det sker gemensamt av flera kommuner. Detta 

märks till exempel i samarbetet med en professionell reklambyrå, vilket medförde att ett 

marknadsföringsperspektiv användes som förmodligen inte skulle tagits fram utan insats av en 

oberoende och objektiv part utifrån. Det handlar om att reklambyrån tog fram värdeorden 

”Låna dig rik”, vilket biblioteket först upplevde som provocerande och svårt att förhålla sig 

till men sedan accepterade. Denna process var också någonting som biblioteket själva gick 

igenom då de fick implementera ”Låna dig riks” budskap hos sina kommuninvånare. 

Kampanjen fick det mindre kommunbiblioteket att våga gå lite längre i sin 

marknadsföringsstrategi. 
 

Biblioteket består av en liten personalstyrka men upplevs som väl sammansatt och engagerad, 

där olika intressen och kompetenser väl kompletterar varandra under olika ansvarsområden. 

Att bibliotekspersonal är väl insatt i marknadsföringsstrategins olika byggdelar är viktigt för 

att helheten ska fungera både internt och externt, enligt Owens (2003, s.20f) som menar att ett 

viktigt krav för att marknadsföringen ska lyckas är att bibliotekschefen måste tro på konceptet 

och engagera hela biblioteket med dess personal i arbetsprocessen. Bibliotekets mål- och 

handlingsplan upplevs utgöra en viktig faktor för att upprätthålla och vägleda framåt. Även 

den formulerade, relativt enkla, marknadsplanen ger viktig vägledning och struktur. 
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Biblioteket förklarar själva planens enkla utformning med att de arbetar mer utifrån 

verkligheten än att ha formulerat och planlagt. Det primära med marknadsplanering är inte att 

arbeta fram en fulländad planstrategi utan att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att 

marknadsföringsstrategin verkligen implementeras i verksamheten och ger resultat. Owens 

(2003, s.25) förklarar att själva arbetsprocessen, inom biblioteket och i förhållandet till 

användarna, är minst lika viktig som själva strukturerandet av en marknadsplan.  

 

Vad som framkommer tydligt i analysen är bibliotekets starka vilja att få hålla fast vid sin 

egen marknadsföring samtidigt som de samverkar i Futurum.kom-projektet. De uppskattar 

den professionella hjälp och utvecklade kompetens de får genom samarbetet och det utökade 

kontaktnätet men är också noga med att inte tappa bort den layout och de 

marknadsföringsstrategier som de generellt arbetar med. Bibliotekets strategi är att, enligt 

marknadsmixens påverkan, kommunicera sin marknadsföring av, mixens produkt, service och 

resurser till användarna genom sin egen layout, återkommande annonser i tidningen och 

arrangemang på biblioteket. Detta erfars som viktigt för igenkänningsfaktorn och att 

användarna ska se och uppmärksamma biblioteket. Gummesson (1994) och Grönroos (1994) 

poängterar värdeskapandet i en relationsprocess där grunden handlar om att skapa och 

effektivt underhålla relationerna över tid. Bibliotekets tankar kring att marknadsföringsarbetet 

ska vara hållbart i längden är därför en viktig insikt hos biblioteket då det handlar om att 

bygga upp och underhålla relationen mellan biblioteket och användarna på sikt.  

 

Att biblioteket är medvetet om att värna om sin egen kommuns intressen och relation märks 

på att biblioteket samtidigt som de arbetade med marknadsföringskampanjen ”Låna dig rik” 

parallellt startade upp ett annat marknadsföringstema. Det handlar om ett nytt projekt som 

enbart är utformat kring deras egen kommun och bibliotek. Temat är lokal litteratur med 

lokala författare och litteratur med anknytning till kommunen. Att genomföra ett eget 

marknadsföringsprojekt parallellt med ”Låna dig riks” kontroversiella budskap kan ses som 

en slags säkerhetsåtgärd för att visa på att biblioteket trots skapandet av en ny bild för att 

uppmärksamma vad biblioteket tillhandahåller också vill balansera sitt redan uppbyggda 

varumärke som kommunbibliotek. Biblioteket kunde med denna parallella strategi genomföra 

en egen lokal satsning med draghjälp från uppmärksamheten kring ”Låna dig rik”-kampanjen, 

vilket vidare diskuteras ur ett användarperspektiv nedan. 

 

Futurum.koms (2011) marknadsföringsprojekt handlar om att skapa, bygga upp och stärka 

relationer, både internt mellan kommunbiblioteken och enskilda biblioteks personal och 

externt mellan bibliotek och användare. Nedan följer en diskussion kring bibliotekets 

förhållningssätt till användarna i ”Låna dig rik”-kampanjen med personalens upplevelse och 

erfarenhet av ”Låna dig rik”-kampanjen ur ett användarinriktat perspektiv.  

 

6.2. ”Vi måste göra det oväntade och vi måste ut i ’verkligheten’.” 
Biblioteket har sedan tidigare byggt upp ett starkt varumärke i sin egen kommun, de har bland 

annat ett högt utlåningsantal per kommuninvånare. De har under de senaste tio åren utformat 

sin marknadsföring och har förutom mycket aktivitet och regelbundna arrangemang i 

biblioteket följt med i samtidens utveckling och skapat en egen biblioteksblogg för att 

informera sina användare. Genom samarbetet med ”Låna dig rik”-projektet vill biblioteket 

utveckla och förbättra relationen till användarna genom att visa upp vilken service och 

resurser de tillhandahåller. Hur användarna mottog ”Låna dig rik”-kampanjen är dock svårt att 

utvisa. Besöks- och utlåningsstatisktiken registrerade inga positiva förändringar under 
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kampanjperioden och personalen menar att resultatet kanske istället kommer att visa sig på 

sikt. Däremot mottog personalen positiv direktrespons vid olika mötestillfällen med 

användare på biblioteket och utanför biblioteket under kampanjlördagen. De upplevde att 

uppmärksamheten kring biblioteket ökade. Det går att påstå att biblioteket har stärkt sitt 

varumärke ytterligare då de har utökat sin marknadsföringsstrategi. Biblioteket har fått nya 

erfarenheter i sin relation med användarna och tvärt om.  Det framkommer tydligt i analysen 

att relationen mellan biblioteket och användarna upplevs som viktigast men att även 

marknadsföringsgrundens traditionella begrepp som ingår i marknadsmixen krävs. Att då, 

som Owens (2003, s.21, 25) menar, kombinera de båda strategierna behövs för att 

verksamheten ska uppnå sina mål och sätta användarna i centrum. 

 

Utgångspunkten för det externa resultatet av ”Låna dig rik”-kampanjen på de olika 

marknadsföringsområdena var att analysera hur kampanjen genomfördes på de fyra olika 

områdena på biblioteket, utanför biblioteket, hemsidan och sociala medier. Kampanjen har 

mer eller mindre uppmärksammats på alla dessa områden.  Dock framhävs området utanför 

biblioteket markant i analysen och blir därför det område som här blir relevant att diskutera. 

Även sociala medier kommer att tas upp då det är en ny viktig faktor i folkbiblioteks 

marknadsföringskanaler.   

 

Personalen anser själva att deras tankar kring de olika marknadsföringsområdena inte har 

förändrats efter ”Låna dig rik”-kampanjens genomförande. Men analysen utvisar att 

bibliotekets förhållningssätt till användarna har fått nya perspektiv på marknadsföring utanför 

biblioteket eftersom de lärt sig nya strategier för att möta användare ute i, vad de själva 

benämner som, ”verkligheten”. Det är inom marknadsföringsområdet utanför biblioteket som 

den viktigaste upplevelsen och erfarenheten har uppstått både för biblioteket och för 

användarna. Bibliotekets budskap i ”Låna dig rik”-kampanjen och gemensamt för hela 

sydostregionen löd: ”Låna dig rik på (…) bibliotek! På biblioteket räknas inte rikedom i 

pengar. Men att möta nya världar berikar både dig och andra.” (Bibliotekets hemsida, 2011) 

Budskapet syftar till att visa på den rikedom av resurser och service som biblioteket 

tillhandahåller för användarna och deras tillgång till personalens kompetens. Men man kan då 

det kommer till ”möta nya världar” även dra en parallell till att biblioteket i denna 

marknadsföringskampanj mött användarna i en ny och oväntad miljö och mötesplats. Att 

biblioteket efter marknadsmixens begrepp påverkan har utökat sitt sätt att kommunicera 

marknadsföringen till användarna. Det handlar om att det enskilda mindre 

kommunbiblioteket, i stöd av samverkan från Futurum.kom, har vågat använda en ny 

marknadsföringsstrategi, att gå utanför biblioteket och möta användarna i deras egen miljö på 

det centrala torget en lördag. Detta leder till att användarna får en ny bild av biblioteket och 

det skapar nya tillfällen för kommuninvånarna att bli informerade om bibliotekets service och 

resurser. Samtidigt stärker det relationen mellan biblioteket och dess användare. (Owens, 

2003, s.15f) 

 

Att arrangera marknadsföringsaktiviteter utanför biblioteket var någonting som biblioteket 

inte hade prövat förut och det var en aktivitet som skulle genomföras i den gemensamma 

kampanjveckan runt om i hela sydostregionen. Kampanjlördagen ute på torget var ett 

arrangemang som biblioteket antagligen inte skulle ha genomfört utan hjälp av ”Låna dig 

rik”-projektet. Framför allt handlar det om att, som ett mindre kommunbibliotek, våga 

genomföra nya och oväntade marknadsföringsstrategier. Att gå utanför bibliotekslokalen och 

visa upp sig i ett sammanhang som användarna inte förknippar med biblioteket medför nya 
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möjligheter för möten med både nya och erfarna användare. Biblioteket tänkte här positivt då 

de bestämde sig för att satsa på att köpa tältet istället för att hyra och gav därmed sig själva en 

anledning att göra om arrangemanget utanför bibliotekets lokal. De måste våga igen. Trots en 

inledande osäkerhet över hur arrangemanget skulle genomföras upplevde biblioteket att det 

fungerade bra och att det var ett positivt mötestillfälle som de gärna gör om. Men nästa gång 

de befinner sig utanför sin lokal är det inte längre en oväntad aktivitet, då det redan 

genomförts en gång.  

 

Bibliotekspersonalens reflektioner kring marknadsföring på det fysiska biblioteket tar endast 

upp fysisk marknadsföring som reklammaterial och skyltning. Tankarna kring detta hos 

personalen är att de endast når dem som redan besöker och använder biblioteket men även att 

marknadsföringen till de regelbundna användarna är en del som är viktig och inte får 

glömmas bort. Vad som inte nämns och som personalen inte reflekterar över, kanske för att 

det är en självklar sak, är att deras eget utåtriktade bemötande mot användarna är en direkt 

marknadsföring. Den relation som skapas mellan användare och personal påverkar 

upplevelsen av besöket och viljan att återkomma. 

 

Biblioteket tror på återkommande marknadsföring och arrangemang men också att det är 

viktigt att lyfta fram vissa delar av bibliotekets resurser för uttalade målgrupper ibland för att 

ge extra uppmärksamhet. Det poängteras att marknadsföringen blir extra meningsfull om det 

kan göras till någonting återkommande och inte enbart en engångskampanj. Arbetet med de 

olika delkampanjerna måste leda till någonting kontinuerligt och ge effekt även på sikt, inte 

enbart under några intensiva kampanjveckor. Det handlar om att skapa och stärka relationen 

med användarna över tid. Att kombinera den traditionella marknadsföringsstrategin utifrån 

marknadsmixens perspektiv med relationsmarknadsföringens synvinklar på att skapa och 

bygga goda relationer över tid blir ett självklart faktum.   

 

”Låna dig rik”-kampanjens budskap kunde uppfattas som provokativt, något som ett mindre 

kommunbibliotek kan känna en stor osäkerhet kring att genomföra till sina användare. Att 

biblioteket kombinerade en egen satsning på ett lokalt projekt om litteratur, med koppling till 

kommunen, med ”Låna dig rik”-kampanjen tolkas därför som att de ville försöka hålla fast 

vid sin egen marknadsföring för användarnas skull. Kontinuitet och igenkänningsfaktorer för 

användarna återkommer som viktiga inslag inom bibliotekets marknadsföring. Det finns även 

en stark vilja från bibliotekets sida att inte ändra de viktiga symbolerna som användarna lätt 

känner igen i bibliotekets egen framtagna layout, i till exempel tidningen, just på grund av att 

de funnits med en längre tid nu. Detta tolkas som att biblioteket vill förmedla en trygghet för 

de återkommande regelbundna användarna som ska få känna igen sitt vanliga bibliotek trots 

den nya marknadsföringssatsningen. De lockar med detta även en användargrupp som kanske 

inte hade blivit lockad av ”Låna dig rik”-konceptet. Produktbegreppet i Kotlers marknadsmix 

kan i denna bibliotekskontext av marknadsföringen kring service och resurser ställas mot 

relationsmarknadsföringens vikt vid att balansera och upprätthålla relationer då biblioteket 

stävar efter att ha ett fortsatt gott förhållande till sina användare (Owens, 2003, sid.11f). 

Denna parallella satsning innebar att biblioteket både ville leverera den nya bilden av 

biblioteket som ”Låna dig rik”-kampanjen medförde och bilden av det mindre 

kommunbibliotek de i grunden är. Att kombinera en större regionalt gemensam, och lite 

provokativ, marknadsföringssatsning med ett lokalt projekt som är speciellt förknippat med 

kommunen balanserade upp bibliotekets förhållningssätt till sina användare och sitt 

varumärke.   
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Inom marknadsföringsområdena hemsidan och sociala medier använder biblioteket hemsidan 

på ett, för kommunbibliotek, traditionellt vis för att marknadsföra sig. Det går inte att avgöra 

hur varken hemsidans eller bloggens marknadsföring uppmärksammats av användarna, endast 

hur den genomförts. I ”Låna dig rik”-kampanjen innehöll hemsidan ett, för alla 

kommunbiblioteken, gemensamt bildspel och informationstext med kampanjens layout och 

länk till Futurum.kom. De sociala medier som biblioteket i dagsläget använder sig av och 

kommunicerar med användarna genom är en blogg där kampanjen synliggjordes via en 

informationstext med ”Låna dig riks” layout och där inlägget inte var kommenterat. En viktig 

del av relationsskapande processer, enligt Gummesson (1994) och Grönroos (1994), är att 

bygga och underhålla nätverk och interaktion.  

 

Förutom sin biblioteksblogg har biblioteket även planer på att vilja utveckla den sociala 

mediefunktionen ytterligare genom att skapa ett medlemskap i kommunikationsforumet 

Facebook, där de menar att bloggen kunde få ett bättre genomslag. Men på grund av gällande 

regler om kommunledningens godkännande känner de sig uppbromsade att utveckla detta i 

den snabba takt det egentligen krävs i dagens utvecklingssamhälle. Idag räcker det inte med 

att enbart ha en hemsida, enligt Roy och Owens (2003) krävs det att biblioteken 

omvärldsbevakar och hänger med i utvecklingen även när det handlar om 

marknadsföringsstrategier. Att vara där människor befinner sig i de sociala forumen på 

internet är en ovärderlig marknadsföringskanal, som dessutom inte kostar någonting 

(Ashcroft, 2010, och Carlsson, 2009). Att då bibliotekspersonal har viljan och kunskapen att 

arbeta med dessa typer av marknadsföringskanaler räcker inte när de bestämmande 

kommunprocesserna går alldeles för långsamt. Detta är ett faktum som Futurum.koms 

marknadsföringsprojekt strävar efter att hjälpa sydostregionens alla kommunbibliotek med, 

även de mindre, att påminna kommunledningarna om folkbibliotekens betydelse som 

ovärderlig samhällsfunktion och att öka statusen på varumärket kommunbibliotek. 

 

6.3. Diskussion till fortsatt forskning 
”Låna dig rik” är en delkampanj som riktar sig till en bred allmänhet. Eftersom det mindre 

folkbiblioteket med de efterföljande delkampanjerna börjar arbeta målgruppsinriktat, vilket de 

inte gjort tidigare, vore det intressant att ytterligare undersöka hur dessa kampanjer tas emot 

av användarna samt vad de resulterar i för ett mindre kommunbibliotek. I denna uppsats 

framkommer det att biblioteket i nuläget inte kan avgöra om användarresultatet påverkats av 

”Låna dig rik”-kampanjen. Biblioteket menar att det istället kanske kommer att märkas på 

sikt. Därför skulle genomförandet av en utvärderingsstudie, då en delkampanj är aktuell och 

pågår, kunna resultera i värdefull information om användarnas mottagande av kampanjen. 

Observationsstudier kan då användas som metod för att studera aktiviteter som kanske inte 

framkommer i intervju- och dokumentanalyser. Ett annat metodval kan vara att undersöka hur 

användarna tog emot kampanjen genom att exempelvis genomföra fokusgruppsintervjuer med 

utvalda målgrupper i nära anslutning till kampanjens genomförande. En jämförande 

undersökning mellan olika mindre kommunbibliotek kunde genomföras för att analysera hur 

biblioteken arbetar med och upplever marknadsföringen och förhållandet till användarna med 

jämförelser mellan resultaten av delkampanjerna.  
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SAMMANFATTNING 
Marknadsföringsprojektet Futurum.kom med Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar 

och sydostregionens 25 kommunbibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är ett 

samverkansprojekt med syfte att stärka den interna organisationen och att externt bygga upp 

bilden och varumärket av kommunbiblioteken i sydostregionen. Projektet sträcker sig mellan 

åren 2010 och 2012. Denna uppsats är en utvärderingsstudie kring ett mindre 

kommunbiblioteks genomförande och resultat av Futurum.koms första delkampanj ”Låna dig 

rik”. Uppsatsen utvärderar ett enskilt mindre kommunbiblioteks planering, genomförande och 

slutresultat för ”Låna dig rik”-kampanjen med särskilt fokus på personalens erfarenheter och 

deras upplevelse av hur kampanjen mottogs av användarna. Därför genomförs analysen ur ett 

perspektiv av hur personalen väljer att marknadsföra sitt bibliotek till användarna.  

 

De primära frågeställningar som analysen utgår ifrån är följande. Vilka mål har biblioteket 

med ”Låna dig rik”-kampanjen samt vad är personalens erfarenhet av användarna vad gäller 

behov och efterfrågan? Hur har biblioteket valt att genomföra marknadsföringskampanjen och 

vilken roll har användarna haft i den processen? Vad är det interna resultatet av bibliotekets 

marknadsföringskampanj, vad blev personalens upplevelse och erfarenhet av kampanjen? Vad 

är det externa resultatet av bibliotekets marknadsföringskampanj, uppfylldes målsättningarna? 

 

Utvärderingens metodiska arbetsprocess utgår ifrån en fallstudie av ett enskilt bibliotek. Som 

empiriska undersökningsmetoder används främst ett antal intervjuer och dokumentanalyser av 

skriftliga samt elektroniska dokument. Utvärderingens genomförande och analys struktureras 

upp genom en indelning av bibliotekets marknadsföring samt förhållningssätt till sin 

marknadsföring och användarna före, under och efter kampanjen. Resultatet analyseras 

därefter ur både internt och externt perspektiv. Fyra olika delområden där biblioteket har 

möjlighet att synas och påverka sin marknadsföring urskiljs med det fysiska biblioteket, 

utanför biblioteket, hemsidan och sociala medier.  

 

Teoretiska perspektiv som tillämpas i tolkningen av analysens slutsatser utgår från en 

indelning av marknadsföringsområden och marknadsplanering, vilka studien bland annat 

struktureras upp kring, med teoretiska begrepp och modeller av framför allt Owens, Kotler, 

Grönros och Gummesson. Centralt är förhållningssättet mellan marknadsföringsbegreppen 

relationsmarknadsföring och marknadsmix där de olika perspektivens betydelse för 

bibliotekets marknadsföringsstrategier diskuteras i analysens slutsats.   

 

I undersökningen framkommer det att biblioteket under de senaste tio åren arbetat mycket 

med sin marknadsföring, vilket medfört positiva resultat. Detta innebar att biblioteket hade en 

god marknadsföringsgrund i sin egen verksamhet då de gick in i Futurum.koms gemensamma 

projekt. Samarbetet med Futurum.kom har för det mindre kommunbiblioteket medfört en 

stärkt intern samverkan med ett större kontaktnät mellan olika kommunbibliotek och en 

kompetensökning inom arbetet med att utveckla marknadsföringsstrategier. Bibliotekets 

utmärkande erfarenhet av ”Låna dig rik”-kampanjen är att de gjort det, för användarna, 

oväntade att gå utanför bibliotekets lokal och visa upp sig i en ny miljö och situation. Att 

arrangera marknadsföring av biblioteket ute på det centrala torget under en lördag medförde 

nya möjligheter att möta användare och skapa samt bygga upp goda relationer.   

 

Något konkret bevis för hur användarna mottog kampanjen går inte att utvisa. Besöks- och 

utlåningsstatisktik registrerade inga positiva förändringar under kampanjperioden utan 
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personalen menar att resultatet kanske istället kommer att visa sig på sikt. Däremot mottog 

personalen övervägande positiv direktrespons vid olika mötestillfällen med användare.  

 

Parallellt med ”Låna dig rik”-kampanjen genomförde biblioteket även marknadsföring av ett 

projekt med lokal litteratur som de startade upp under våren. Denna parallella satsning visade 

på att biblioteket strävade efter att kombinera den gemensamma kampanjen med sin egen 

marknadsföringsstrategi. De ville både skapa den nya bilden av biblioteket som ”Låna dig 

rik”-kampanjen medförde och samtidigt behålla bilden av det mindre kommunbibliotek de i 

grunden är. Att kombinera en större regionalt gemensam, och lite provokativ, 

marknadsföringssatsning med ett lokalt projekt som är speciellt förknippat med kommunen 

balanserade upp bibliotekets förhållningssätt till sina användare och sitt varumärke.   
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Empiriska källor 
Intervjuer 

Muntlig intervju med personal, 2011-05-09.  

Intervjuutskrift av ljudupptagning i författarens ägo. 

  

E-postintervju med personal, 2011-05-10 – 2011-05-13. 

Intervjumaterial i författarens ägo.  

 

Dokumentmaterial 

Dokument mottagna vid intervju: 

Dok. 1: Beskrivningskarta, Bibliotekets lokal 

Dok. 2: Marknadsplan 

Dok. 3: Tänkbara framgångsfaktorer 

Dok. 4: Personalens diskussion kring Låna dig rik  

Dok. 5: Marknadsplan vecka 3  

Dok. 6: Statistisk mätperiod februari 2011  

Dok. 7: Flyer Låna dig rik 

Dok. 8: Flyer Låna dig rik 

Dok. 9: Flyer Go ON-sdag 

Dok. 10: Informationsblad Vill ni starta en bokcirkel? 

Dok. 11: Planering inför vecka 18 

Dok. 12: Barometern 24/1-11 ”Biblioteket visade upp sig” 

Dok. 13: Barometern 5/5-11 ”Viktigt att biblioteket inte upplevs som pretentiöst” 

 

Övriga dokument: 

Bibliotekets blogg, 2011 

Bibliotekets hemsida, 2011 

Biblioteksplan 2007/2010  

 

http://futurumbibl.wordpress.com/dokument/%20%5b2011-04-
http://futurumbibl.wordpress.com/
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Figurförteckning 
Figur 1. - Förhållandet marknadsmix och relationsmarknadsföring (Gummesson, 1994) 

Figur 2. - Översikt över källor och empiriska metoder (Zetterlund, 2011) 

Figur 3. - ”Låna dig rik”, hemsidan (Bibliotekets hemsida, 2011)  

Figur 4. - ”Låna dig rik”, bloggen (Bibliotekets blogg, 2011) 
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BILAGA 1 

Checklista för dokumentanalys  

Hur beskriver biblioteket marknadsföringen av ”Låna dig rik”-kampanjen: 

a. På det fysiska biblioteket 

b. Utanför biblioteket 

c. Via hemsidan 

d. Via sociala medier och blogg 
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BILAGA 2 

Intervjuguide, muntlig intervju 

 

1.Vilka mål hade ni med ”Låna dig rik”-kampanjen? 

2.Hur marknadsförde ni er under ”Låna dig rik”-kampanjen? 

a.På det fysiska biblioteket? 

b. Utanför biblioteket? 

c. På hemsidan? 

d. Via sociala medier? 

3.Inriktades ”Låna dig rik”-kampanjen särskilt till någon målgrupp som ni saknar på 

biblioteket? 

4.Vad anser du om / Hur upplevde du resultatet av kampanjen? 

5.Hur tänker du kring marknadsföring på biblioteket efter ”Låna dig rik”-kampanjen? 

a.På det fysiska biblioteket? 

b. Utanför biblioteket? 

c. På hemsidan som marknadsföringskanal? 

d. Via sociala medier och bloggen som marknadsföringskanal? 

6.Vad har ”Låna dig rik”-kampanjen betytt för dig och din syn på användarna? 

7.Hur uppfattar du att användarna har tagit emot ”Låna dig rik”-kampanjen? 

8.Nådde ni ut till någon ny målgrupp under ”Låna dig rik”-kampanjen som inte varit aktiv 

användare på biblioteket tidigare?  

9.Vilka är de viktigaste lärdomarna av ”Låna dig rik”-kampanjen inför kommande 

kampanjer? 

10.Övriga tillägg? 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

BILAGA 3 

Intervjuguide, e-postbaserad intervju 

 

1.Vad anser du om / Hur upplevde du resultatet av ”Låna dig rik”-kampanjen? 

2.Hur tänker du kring / Vad anser du om marknadsföring: 

a. På det fysiska biblioteket? 

b. Utanför biblioteket? 

c. På hemsidan som marknadsföringskanal? 

d. Via sociala medier och bloggen som marknadsföringskanal? 

3.Har dina tankar kring marknadsföring av någon av ovanstående punkter förändrats efter 

”Låna dig rik”-kampanjens genomförande? 

4.Vad har ”Låna dig rik”-kampanjen betytt för dig och din syn på användarna (både aktiva 

användare och icke-användare)? 

5.Hur uppfattar du att användarna tog emot ”Låna dig rik”-kampanjen? 

6.Uppfattade du att ni nådde ut till nya användare under ”Låna dig rik”-kampanjen som inte 

varit aktiva användare på biblioteket tidigare och vad var det i så fall i er marknadsföring som 

lockade dem till biblioteket?  

7.Vilka tycker du är de viktigaste lärdomarna av ”Låna dig rik”-kampanjen inför kommande 

kampanjer? 

8.Övriga tillägg? 

 


